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Abstrakt  

υ edloţená bakalá ská práce se zabývá mechanizmem šroubové zvedáku z hlediska 
základních konstrukčních výpočt , tak i z hlediska technologie výroby. V následující 
části je provedeno základní rozd lení dílenských zvedacích za ízení, dále pak 
konstrukční návrh zvedacího za ízení a v neposlední ad  návrh technologie výroby. 

Dále je pozornost v nována technicko   ekonomickému pohledu na výrobní proces 
mechanizmu šroubového zvedáku a moţnosti vylepšení jak výrobního procesu, tak i 
samotné konstrukce. 

Abstract 

The presented bachelor thesis deals with the mechanism of the screw jack in terms of 
basic design calculations as well as in terms of production technology. The following 
part deals with basic division of the workshop lifting equipment, the design of the lifting 
device and, last but not least, the design of the production technology.  

Further attention is paid to the technical and economic view of the manufacturing 
process of the screw jack mechanism and the possibility of improving both the 
production process and the construction itself. 

Klíčová slova 

Šroubový zvedák, konstrukční návrh, technologický postup, ezný nástroj, ezná 

rychlost 

Keywords 
Screw jack, design proposal, technological process, cutting tool, cutting speed 
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ÚVOD 

Zvedací za ízení je mechanizmus pro zvedání b emen, která mohou být r zných 
rozm r  a hmotností. Dle nutnosti vyuţití zvedacích za ízení v r zných podmínkách, ať 
jde o podmínky dílenské, halové nebo venkovní, byla zvedací za ízení transformována 
pro podmínky vyuţití. Tato zvedací za ízení se liší jak konstrukcí, velikostí, únosností i 

pohonem pro zvedání b emen.[6] 

 

Šroubové zvedáky jsou dnes jiţ často nahrazovány výkonn jšími tekutinovými 

zvedáky, které mají v tší nosnost. Šroubové zvedáky mají stále své velké uplatn ní. 
Mohou být pohán ny ručn  nebo pomocí elektromotoru.[6] 

 

Tato bakalá ská práce se zabývá nejprve rozd lením a krátkým popisem zvedacích 
za ízení pro dílenské pot eby. Další část obsahuje základní výpočty šroubového spojení. 
Hlavní část bakalá ské práce je v nována technologii výroby šroubového zvedáku. Tato 
část je koncipována pro uţití klasických univerzálních obráb cích stroj , jako jsou 

nap íklad soustruh, frézka a vrtačka. Záv rečné kapitoly jsou v novány technicko - 

ekonomickému zhodnocení výroby dílu, diskuzi výsledk  a moţných vylepšení 

mechanizmu šroubového zvedáku. 
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1 CELKOVÝ P EHLED ŠROUBOVÝCH ZVEDÁK  

Charakter pouţívání zvedacích za ízení je r zný. ůť uţ jde o velké je áby, či malé 
zvedáky osobních automobil . σásledující kapitoly obsahují základní rozd lení 
zvedacích za ízení pro dílenskou p epravu b emen. 

1.1  Zvedací za ízení 

Zvedací za ízení se pouţívají stovky let. τd pouţívání páky Ěnap . d ev ný trámek p es 

kamen), aţ po dnešní nejmodern jší a automatizované zvedací mechanizmy. Jsou 

nedílnou součástí ve všech strojírenských odv tvích. B hem vývoje zvedacích za ízení 
došlo k velké zm n  vlastností, jakoţto nosnosti, zdvihu či bezpečnosti. I kdyţ pokrok 

v odv tví strojírenství došel k velkým zm nám a inovacím, tak stále není moţné se 
obejít bez zvedacích za ízení na ruční pohon. υro dílenskou p epravu b emen se 
pouţívají nejčast ji zvedáky a je áby. [1] 

1.2  Je áby 

Slouţí k svislému zdvihání a drţení b emene v poţadované výšce. Je áby dále mohou 
p emísťovat b emena ve vodorovném sm ru v pracovním rozsahu je ábu. Je áby se 
nejčast ji pouţívají pro zvedání v tších a hmotn jších t les a to do v tších výšek. υodle 
nosné konstrukce a tvaru konstrukce lze rozd lit je áby do následujících skupin: [1] 

 mostové, 

 portálové a poloportálové, 

 konzolové, 

 sloupové, 

 další typy je áb . 

1.2.1 Mostové je áby 

Mostový je áb pojíţdí po zvýšené kolejové dráze. Jeho nosná část má tvar mostu, proto 

je označován jako mostový. Na hlavních nosnících se pohybuje pojízdné zdvihadlo, 

které má v sob  schovaný buben, na který je navíjeno navíjecí lano, jeţ je spojeno 

s kladnicí a hákem. σa hák je pak dále vázáno b emeno (obr. 1). [1] 
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Obr. 1 Mostový je áb [2]. 

1.2.2 Portálové a poloportálové je áby 

Tento typ je ábu na rozdíl od mostového nejezdí po vyvýšené kolejové dráze, ale jeho 
spodní část ve tvaru portálu pojíţdí po zemi na kolečkách Ěportálovýě, nebo jeho jedna 
strana se pohybuje po zemi a druhá po vyvýšené kolejové dráze (poloportálový) 

(obr. 2). [1] 

 

Obr. 2 Poloportálový a portálový je áb [3]. 

1.2.3 Konzolové je áby 

Rameno konzolových je áb  je nejčast ji upevn no na st nu nebo sloup haly, coţ šet í 
místo oproti klasickým sloupovým je áb m. Tyto je áby jsou vybaveny kladkostrojem, 

který je pohán n buďto ručn  nebo elektricky. Rozsah otáčení ramene je nejčast ji 1Ř0° 

(obr. 3). [1] 
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Obr. 3 Konzolový je áb [4]. 

1.2.4 Sloupové je áby 

Sloupový je áb je velice podobný konzolovému, s rozdílem, ţe u tohoto typu je rameno 

p ipevn no na otočný sloup. Výhodou t chto je áb  je v tší rozsah otáčení je ábu a to 
nejčast ji β70°, je moţné umístit i tento je áb tak, ţe je pracovní úhel γ60° (obr. 4). [1] 

 

Obr. 4 Sloupový je áb [4]. 

1.2.5 Další typy je áb  

Mezi další typy je áb  adíme nap íklad v ţové, kolejové, silniční nebo plovoucí je áby 

a lanové je áby. Tyto je áby se nejčast ji pouţívají ve stavebnictví ve venkovním 

prostranství. [1] 
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1.3  Zvedáky 

Zvedáky jsou oproti je áb m jednoduché, levné, a snadno p emístitelné. Mají velmi 
široké vyuţití jak v dílenském prost edí, tak i nap íklad ve stavebnictví. Zvedáky slouţí 
ke svislému posunutí b emene. Mechanické zvedáky jsou nejčast ji pohán ny 
elektricky nebo ručn . Dále lze nalézt pneumatické a hydraulické zvedáky. Hlavním 

parametrem všech zvedák  je dovolená hmotnost b emene tedy jeho nosnost. Mezi další 
parametry pat í [6]: 

 výška zdvihu, 

 pracovní rychlost zvedání. 

Zvedáky se d lí na: 

 h ebenový, 

 hydraulicky, 

 pneumaticky, 

 šroubový. 

1.3.1 H ebenové zvedáky 

Tento zvedák pat í mezi mechanické zvedáky, jeţ je vybaven tyčí s h ebenovým 
ozubením. Tento mechanizmus je ukryt v plechové sk íni a je pohán n nejčast ji ručn . 
σa kliku p sobí ruční síla, která je p enášena p es ozubený p evod na pastorek 
a ozubenou tyč. Zajišt ní polohy zvedáku je provedeno systémem rohatky a západky. 
B ţná nosnost h ebenového zvedáku se pohybuje mezi β000 – 20 000 kg (obr. 5). [1]  

 

Obr. 5 H ebenový zvedák [Ř] 
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1.3.2 Hydraulické zvedáky 

Hydraulické zvedáky jsou vyuţívané ve velké mí e. Hlavní součásti tvo í dva písty 
a kapalina, která vyplňuje uzav ený prostor mezi nimi. υ i p sobení na malý píst 
pomocí páky či čerpadla se síla p enese p es kapalinu na píst velký p i vyuţití 
Pascalova zákona (obr. 6). [9] 

 

Obr. 6 Hydraulické zvedáky [10] 

1.3.3 Pneumatické zvedáky 

υneumatické zvedáky jsou vyuţívány pro zvedání b emen menších hmotností. Je zde 

vyuţíváno principu m chu, do kterého je vhán n stlačený vzduch, coţ zp sobuje 
zvedání b emene. U pneumatických zvedák  je dále zabudované bezpečnostní za ízení, 
které zabraňuje rychlému poklesu b emene p i prudké zm n  tlaku uvnit  m chu 
(obr. 7). [9] 

 

Obr. 7 Pneumatický zvedák [11] 
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1.3.4 Šroubové zvedáky 

Šroubový mechanizmu slouţí k p em n  točivého nebo šroubového pohybu na pohyb 
posuvný nebo naopak. Tento mechanizmus se skládá z kinematické dvojice šroubu 
a matice. Vyuţití šroubových mechanizm  je na ústupu a daleko čast ji je tento 
mechanizmus nahrazován tekutinovými mechanizmy. Šroubový mechanizmus má však 
své stálé zastoupení a uplatn ní v mnoha p ípadech. σap íklad u vodicích šroub  
soustruh , u v eten lis , ventil  a šoupátek, šroubových zvedák , stahovák  atd. [6] 

Šroubové zvedáky slouţí pro zvedání b emen hmotnosti p ibliţn  do 35 000 kg. Je zde 

vyuţíván šroubový p evod pro zvedání t ţkých b emen za p sobení relativn  malé 
mechanické síly. υro zvedání mén  hmotných b emen je moţno tuto sílu p enést p es 
páku upevn nou p ímo na šroubu zvedáku nebo p evodem pomocí šikmého ozubení. 

υro více hmotná b emena je p evod realizován pomocí šnekového soukolí. Matice je 

p ipevn na vsuvn  v konstrukci zvedáku, kde skrze ni prochází šroub, jehoţ otáčením je 

b emeno zvedáno nebo spoušt no. [9] 

Konstrukční ešení šroubových zvedáku je r zné. Záleţí pouze na pouţití daného 
zvedáku. Ať uţ se jedná o dvouramenný nebo jednoramenný šroubový zvedák, 

pouţívaný pro zvedání osobních automobil , kde se šroub se nachází kolmo ke sm ru 
zvedání, nebo spoušt ní b emene. Mezi další moţnosti lze za adit konstrukční ešení 
takového typu, kde osa šroubu je shodná se sm rem zvedání/klesání b emene. Toto 
ešení je moţné si snadno p edstavit u sedadla klavíru, kde je otáčeno sedací plochou 

a tedy i šroubem k této ploše p ipevn ným. Na následujících obrázcích jsou vid t r zná 
ešení mechanizmu šroubových zvedák  (obr. 8 – obr. 10). 

 

Obr. 8 Šroubový zvedák se šnekovým p evodem [12] 
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Obr. 9 Jednoramenný šroubový zvedák [13] 

 

Obr. 10 Dvouramenný šroubový zvedák [13] 
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2 KONSTRUKČNÍ EŠENÍ 

Konstrukční ešení pat í mezi jednu z nejd leţit jších částí p i návrhu mechanizmu. 

V této části je ešeno konstrukční provedení šroubového zvedáku, a to volba únosnosti 

a volba materiálu. υo tomto kroku následuje samotný výpočet, ze kterého jsou navrţeny 
výsledné rozm ry zvedáku. [2]  

2.1  Vstupní údaje 

Jelikoţ se p i návrhu jedná o šroubový zvedák pro zvedání b emen jako je osobní 

automobil a podobn  t ţká b emena bylo zvolena maximální nosnost zvedáku 2000 kg. 

K výpočtu je pouţit lichob ţníkový rovnoramenný závit. υro výpočet je zvoleno míjivé 

zatíţení. Dále zaveden p edpoklad dob e mazaného závitu, pro který platí, ţe součinitel 
t ení       . Materiál v etene byl zvolen S235JRG1, matice z EN-GJL-300 (litina 

s lupínkovým grafitem). [2] 

2.2  Návrh rozm ru v etena a matice 

υro daný šroubový zvedák bylo navrţeno pouţití lichob ţníkového závitu Tr18x4, 

jehoţ rozm ry jsou uvedeny v tabulce1 [6]: 

Tab. 1 Rozm ry lichob ţníkového závitu Tr18x4 

Rozm ry lichob ţníkového závitu Tr18x4 

                              

                          
legenda:    je st ední pr m r závitu    malý pr m r závitu    pr ez závitu 

                       rozteč závitu    nosná hloubka závitu 
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V další části návrhu byla provedena kontrola správnosti volby pouţitého závitu. υro 
zvolené šroubové spojení litinové matice a ocelového v etena byla provedena kontrola 
samosvornosti závitu, která je nutná pro správné fungování pohybového šroubu. Dále je 

proveden výpočet silového p sobení pro šroubové spojení a kontrola nap tí v tahu 
a krutu, velikost tlaku v závitech matice, účinnost šroubového mechanizmu, výpočet 
velikosti zvedací a spoušt cí síly zvedáku. [6] 

2.3  Kontrola samosvornosti 

Samosvornost je vlastnost kinematické dvojice Ěšroub a maticeě, která zabraňuje 
samovolnému pohybu šroubového mechanizmu p i zatíţení. Tato vlastnost je pro 
šroubové zvedáky velice d leţitá, a to pro zachování b emena v dané výšce a pro 
bezpečnost práce s b emenem. Samosvornosti se dosahuje vlivem t ení mezi stykovými 
plochami šroubu a matice. Samosvornost je ovlivn na zejména součinitel t ení styčných 
ploch a sm rem a p sobišt m zat ţující síly. Mezi další vlivy na samosvornost je 

moţné za adit nap íklad deformace styčných ploch nebo nep esnost výroby součástí. [7] 

υro zjišt ní samosvornosti je t eba určit, úhel stoupání závitu  (2.1), t ecí úhel ´ (2.2) 

a porovnat je mezi sebou. Spln ní podmínky samosvornosti nastane tehdy, kdyţ úhel 
stoupání je menší nebo roven úhlu t ecímu. Další podmínka samosvornosti určuje, ţe 

tangens rozdílu úhlu stoupání a t ecího úhlu je menší nebo roven 0. Ze zjišt ných 
hodnot je moţné určit účinnost n2 (2.3) p i spoušt ní b emene, která pro spln ní 
podmínky samosvornosti má být menší nebo rovna 0. Výsledky jednotlivých výpočt  
jsou uvedeny v tabulce 4. [6] 

               (2.1) 

                 (2.2) 

                   (2.3) 
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2.4  Silové pom ry 

υ i daném konstrukčním návrhu šroubového zvedáku je síla rozloţena rovnom rn  do 
obou nosných pásovin. Tyto pásoviny p enášejí zatíţení od zvedaného čí spoušt ného 
b emena p es spojovací čep na kinematickou dvojici litinové matice a ocelového 

v etena. Tato kapitola obsahuje výpočet, jak velká síla bude p sobit axiáln  na jednu 

matici šroubového zvedáku od zvedaného b emene za p edpokladu, ţe jde 

o rovnom rné zatíţení horní podp ry. [6]  

σejd íve je nutné určit velikost síly, kterou p sobí zvedané nebo spoušt né b emeno na 
horní podp ru, coţ vychází ze základního vzorce pro výpočet gravitační síly Ěβ.4ě. 
Z rozkladu sil od zatíţení je nutné určit velikost axiální síly Ěβ.5ě p sobící na jednu 
matici, která je závislá na aktuálním úhlu  , který svírá osa v etena s osou nosné 

pásoviny. Axiální síla bude tím v tší, čím menší bude úhel  .Dále je nutný výpočet 
obvodové síly (2.6) p sobící na st edním pr m ru d2 od gravitační síly b emena p i 
zvedání. Z této obvodové síly je moţné dále určit krouticí moment v etena (2.7) a t ecí 
moment mezi maticí a v etenem (2.8ě. Celkový pot ebný hnací krouticí moment Ěβ.9) 

pot ebný pro pohyb b emena nahoru či dol  je určen jako součet obou moment . 
Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6. [6] 

            (2.4) 

Kde: mb [kg] – hmotnost b emene,  

         g [m×s-2] – gravitační zrychlení. 

                     (2.5) 

Kde:   [°] – minimální úhel, který svírá osa nosné pásoviny s osou v etena. [6] 

                        (2.6) 

                (2.7) 

                        (2.8) 
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               (2.9) 

2.5  Pevnostní výpočet 

υr ez jádra v etena je namáhán provozní silou         , která zp sobuje nap tí 
v tahu/tlaku  , tlaku/tlaku (2.10) i krutu    (2.11). Kombinované namáhání jiţ 
nahrazeno redukovaným namáháním     . Pro posouzení prosté bezpečnosti se 
kombinované namáhání vztáhne na redukované dle vyuţité podmínky HMH Ě2.12). [6]   

                   (2.10) 

      √              (2.12) 

Kde: Sj [mm2] – pr ez jádra závitu, 

         d3 [mm] – malý pr m r závitu. 

Toto redukované nap tí je nutné porovnat s dovoleným nap tím. υo porovnání 

redukovaného nap tí s dovoleným nap tím lze určit, zda dané v eteno vyhovuje na 
tah/tlak a na krut. Dovolené nap tí pro lichob ţníkový závit je určeno z tabulky 2. [6] 

Tab. 2 Dovolené nap tí lichob ţníkového závitu. [6] 

Dovolené nap tí lichob ţníkového závitu pro: 

 míjivé zatíţení      st ídavé zatíţení      
        rovnoramenný závit             ,           , 

nerovnoramenný závit           ,           . 

Kde    je mez pevnosti materiálu v tahu pouţitého pro v eteno. Dovolené nap tí musí 
mít vyšší hodnotu, neţ je hodnota redukovaného nap tí pro spln ní pevnostní 
podmínky. Výsledky jednotlivých hodnot nap tí jsou uvedeny v tabulce 7. [6] 

                   (2.11) 
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2.6  Tlak v závitech matice 

U kinematické dvojice šroub – matice je zapot ebí provést také kontrolu otlačení 
v závitech dle rovnice β.1γ pro m kčí součásti, kterou zpravidla zastupuje litinová 

matice. Tato hodnota tlaku je dále porovnávaná op t s dovolenou hodnotou tlaku 

litinové matice dle následující tabulky. [6] 

Tab. 3  Volba dovoleného tlaku. [6] 

Dovolený tlak se volí: 

 litinové matice               

bronzové matice                

Kde: H1 [mm] – nosná hloubka závitu, 
         z [–] – počet závit  v matice, 
         d2 [mm] – st ední pr m r závitu. 

Výsledné hodnoty tlak  jsou uvedeny v tabulce 8. [6] 

2.7  Účinnost závitu a celková účinnost mechanizmu 

Účinnost závitu a celková účinnost mechanizmu nebývá u šroubových zvedák  vysoká 
a to z d vodu p ekonávání velkého t ení kinematické dvojice. Je zde velké, aby byla 

dodrţena samosvornost. [6] 

2.7.1 Účinnost závitu 

Účinnost závitu závisí pouze na úhlu stoupání  zjišt ného rovnicí β.1 a na t ecím 
úhlu    získaného rovnicí β.β. Účinnost závitu se spočítá dle rovnice β.14. [6] 

                   (2.14) 

 

                          (2.13) 
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2.7.2 Celková účinnost mechanizmu 

Celková účinnost mechanizmu tedy pom r práce získané zdvihem b emena p i 1 otočení 
v etena oproti celkové hnací práci na páce. Tento vztah je vyjád en rovnici β.15. [6] 

                                            (2.15) 

 

 

Kde: Fo [N] – obvodová síla, 

         s1 [mm] – stoupání závitu, 

         d2 [mm] – st ední pr m r závitu, 

         Faxiální [N] – axiální síla, 

         F [–] – součinitel t ení. 

Účinnost závitu a celková účinnost mechanizmu je uvedena v tabulce 9 a 10. [6]  

2.7.3 Koeficient bezpečnosti 

Koeficient bezpečnosti resp. dovolené nap tí je zavedeno proto, aby se p edcházelo 

nehodám zp sobenými moţným p etíţením za ízení, výrobní či materiálovou vadou. 

Tedy určuje pom r zatíţení, které je pro daný mechanizmus (materiál) p edepsané 
výrobcem a teoretickému zatíţení, které by daný materiál m l vydrţet. Tento koeficient 
je volen na základ  jak volby materiálu, tak i charakteru pouţití mechanizmu. Pro 

šroubové zvedáky, kde je p edpoklad moţnosti drţení auta, pod kterým m ţe člov k 
leţet je volen 5. Skutečný koeficient lze určit z následující rovnice Ěβ.16ě, jako pom r 
meze pevnosti   a velikosti redukovaného nap tí     . Výsledná hodnota skutečného 
koeficientu bezpečnosti je zobrazena v tabulce 11 kapitoly 2.9.  

            (2.16) 

2.8  Ruční síla na páce p i zvedání a spoušt ní b emena 

Následující podkapitola je v nována určení, jak velkou ruční sílu je nutné vyvinout na 
páce pro zvednutí Ěpop . spušt níě b emene. Tato ruční síla se dá nahradit i jinou silou 
Ěnap . elektrickouě, ale pro daný p ípad je zvolen ruční pohon. [6] 
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2.8.1 Velikost ruční síly pro zvedání b emene 

υro určení velikosti síly je zapot ebí znát velikost celkového krouticího momentu 

Mc (2.9) a délku páky a neboli vzdálenost p sobišt  ruční síly od osy v etene. Velikost 
síly je dána rovnicí 2.17. Výsledky výpočt  jsou uvedeny v tabulce 12 kapitoly 2.9. [6] 

                 (2.17) 

2.8.2 Velikost ruční síly pro spoušt ní b emene 

υro zjišt ní velikosti síly p i spoušt ní je nutné určit obvodovou sílu p i spoušt ní 
(2.18ě, dále krouticí moment p i spoušt ní Ěβ.19ě a nakonec i celkový moment p i 

spoušt ní na páce dle rovnice β.20. Výsledky výpočt  jsou uvedeny v tabulce 13 

kapitoly 2.9. [6]                         (2.18) 

                         (2.19) 

                 
 

(2.20) 

 

Z vypočítaných hodnot lze určit velikost síly p i spoušt ní b emene podle rovnice β.β1. 

Výsledky jednotlivých výpočt  jsou uvedeny v tabulce 14. [6] 

                    (2.21) 

Kde: a [mm] – délka ramene, 

        Mc2 [N×m] – celkový moment pi spoušt ní b emene, 

        d2 [mm] – st ední pr m r závitu, 

        Mt [N×m] – t ecí moment. 
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2.9  Výsledky dílčích výpočt  

Tato kapitola seznamuje s výsledky dílčích rovnic Ěviz kapitoly β.3 – 2.8). Tyto 

výsledky odpovídají zvolenému zadání (kap. 2 a 2.1). Výsledky jednotlivých kapitol 

jsou uvedeny vţdy ve zvláštní tabulce. Celý výpočet lze nalézt v p íloze 1. 

Tab. 4 Výsledky kapitoly 2.3. 

Zkoumané veličiny dílčí výsledky celkové výsledky rovnice 

úhel stoupání                     2.1 

t ecí úhel                       2.2 

účinnost p i spoušt ní  –           2.3 

Tab. 5 Kontrola spln ní podmínek kapitoly 2.3. 

Podmínka dílčí výsledky spln ní podmínky      - spln na                          spln na      - spln na 

V tabulce 6 jsou výsledky výpočt  pro kapitolu 2.4, kde byla provedena kontrola 

samosvornosti, tedy vypočtení úhlu stoupání, t ecího úhlu a účinnosti p i spoušt ní 
b emene a následné ov ení jednotlivých podmínek, ţe kterých je patrná správnost 

tohoto návrhu. Veškeré podmínky byly spln ny, a tedy samosvornost pohybového 
šroubu s lichob ţníkovým závitem je zajišt na. 

Tab. 6 Výsledky výpočt  z kapitoly 2.4. 

Zkoumané veličiny celkový výsledek rovnice 

gravitační síla Fg = 1,961×104 N 2.4 

axiální síla na jednu matici Faxiální = 9,658×104 N 2.5 

obvodová síla Fo = 1,783×103 N 2.6 

krouticí moment Mk= 14,265 N×m 2.7 

t ecí moment M t = 14,486 N×m 2.8 

celkový moment pot ebný pro vzájemný 
pohyb šroubu a matice  

Mc = 28,751 N×m 2.9 
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V tabulce 7 s výsledky pro kapitolu 2.5 lze vid t dílčí výsledky silového 
a momentového zatíţení a také celkový moment pot ebný pro p ekonání t ení a zatíţení 
kinematické dvojice Ěšroub a maticeě. 

Tab. 7 Výsledky výpočt  z kapitoly 2.5. 

Zkoumané veličiny celkový výsledek rovnice 

nap tí v tahu/tlaku  = 37,952×106 Pa 2.10 

nap tí v krutu k=12,23×106 Pa 2.11 

redukované nap tí red = 43,464106 Pa  2.12 

Pro správnost volby materiálu a tedy toho, zda daný materiál p enese zatíţení, je nutné 
porovnat redukované nap tí s dovoleným nap tím D, které pro materiál S235JRG1 je 

74 Mυa. Materiál bezpečn  vyhovuje. 

Tab. 8 Výsledek výpočtu z kapitoly 2.6. 

Zkoumaná veličina celkový výsledek rovnice 

tlak v závitech matice p = 7,685×106 Pa 2.13 

Tlak v závitech litinové matice se dle tabulky 4 má pohybovat v rozmezí 5–15 MPa. 

Vypočítaný tlak p sobící na závitech litinové matice vyšel 7,685MPa tedy tlak v matici 

vyhovuje. 

Tab. 9 Výsledek výpočtu z kapitol 2.7.1. 

Zkoumaná veličina celkový výsledek rovnice 

účinnost závitu nz = 0,431 2.14 

Tab. 10 Výsledek výpočtu z kapitoly 2.7.2. 

Zkoumaná veličina celkový výsledek rovnice 

celková účinnost mechanizmu nc = 0,214 2.15 

Takto malá účinnost závitu a tedy i celková účinnost je zp sobena, jak jiţ bylo uvedeno, 

faktem, ţe jde o pohybový šroub, a tedy kde velká část energie je odvád na formou 
t ení.  

Tab. 11 Výsledek výpočtu kapitoly 2.7.3. 

Zkoumaná veličina celkový výsledek rovnice 

skutečný koeficient bezpečnosti k= 8,513 2.16 
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Tab. 12 Výsledek výpočtu 2.8.1. 

Zkoumaná veličina celkový výsledek rovnice 

velikost ruční síly p i zvedání b emene Fzvedací= 41,073 N 2.17 

Tato hodnota reprezentuje minimální velikost síly p sobící na rameno dlouhé 700 mm 

pro zvedání b emene. Tuto sílu je moţné m nit a to volbou délky ramena vycházející ze 

vzorce 2.17. 

Tab. 13 Výsledek výpočtu z kapitoly 2.8.2. 

Zkoumaná veličina celkový výsledek rovnice 

obvodová síla p i spoušt ní Fo2 = 229,466 N 2.18 

krouticí moment p i spoušt ní Mk2 = 1,836 N×m 2.19 

celkový moment pot ebný pro spoušt ní 
b emene 

Mc2 = 16,322 N×m 2.20 

Tab. 14 Výsledná síla pot ebná pro spoušt ní b emene z kapitoly 2.8.2. 

Zkoumaná veličina celkový výsledek rovnice 

velikost síly pro spoušt ní b emene Fspoušt cí= 23,31 N 2.21 

Hodnoty sil a moment  pro spoušt ní jsou menší neţ p i zvedání. Hlavní p íčinou 
niţších hodnot p i spoušt ní je p ísp vek gravitační síly p i tomto pohybu. 
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3 TECHNOLOGICKÉ EŠENÍ 

Tato kapitola obsahuje informace o technologické části výroby. Je zde uvedena volba 

jednotlivých technologií pro výrobu součástí navrţeného šroubového zvedáku Ěp íloha 

19). Volba technologie se odvíjí z více hledisek, ať uţ se jedná o zkrácení času výroby, 
anebo úsporu materiálu. V obou p ípadech dojde ke sníţení náklad . 

Technologické postupy jsou pro kaţdou firmu navrhované dle jejich moţností na 
výrobu. Proto jsou zde voleny p eváţn  obvyklé a hodn  rozší ené technologie výroby, 
jako nap íklad soustruţení, frézování, vrtání a sva ování. V následujících kapitolách 

jsou uvedeny vybrané a další moţné technologie výroby pro kaţdou součást 
navrhovaného šroubového zvedáku. 

σástroje pro obráb ní jsou voleny dle dostupných katalog  a jsou umíst ny v p íloze 
β1. Tyto nástroje mohou být ve výrob  v dané firm  jiné, tedy dle moţnosti firmy. Pro 

tvorbu návrhu technologických postup  byly uţity zdroje. [14-22] 

 

Obr. 11 Návrh šroubového zvedáku 
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3.1  Výroba podstavy 

υodstava šroubového zvedáku (obr. 12) je tvo ena základní deskou se zaoblenými rohy, 
na které je umíst n člen slouţící pro spojení s nosnými pásovinami pomocí spojovacích 

čep . υro výrobu tohoto dílu byla zvolena technologie frézování s následným 

nava ením spojovacího členu metodou MAG. Tato technologie byla zvolena na základ  
úspory materiálu a rychlosti výroby.  

Další moţnosti výroby: 

 Odlévání, 

 Frézování celého dílu, 

 3D tisk, 

 Kování. 

Technologický postup desky podstavy je uveden v p íloze 11 a technologický postup 
výroby spojovacího členu je uveden v p íloze Ř. Výkres svarku je v p íloze 1β. 

 

Obr. 12 Podstava šroubového zvedáku 

3.2  Výroba nosné pásoviny 

Nosné pásoviny (obr. 13) slouţí ke spojení jednotlivých díl  zvedáku mezi sebou. Je 
skrze n  p eneseno zatíţení od zvedaného b emene na další části šroubového zvedáku. 
Jsou vyrobeny nejprve na ezáním z dlouhých pásovin na pot ebnou délku, pak jsou do 

nich vrtané otvory pro čepy a následn  vyfrézováno zaoblení na jejich konci. 
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Jelikoţ se jedná o malosériovou výrobu, tak bylo navrţeno toto ešení z d vodu niţších 

náklad  na výrobu. Pro velkosériovou výrobu je výhodn jší ešení vyuţití st iţného 
nástroje. St iţný nastroj je drahý na výrobu, je proto nutné uváţit úsporu času v či 
náklad m na zhotovení st iţného nástroje. 

Další moţnosti výroby: 

 ezání laserovým paprskem, 

 ezání vodním paprskem, 

 odlévání, 

 3D tisk. 

Technologický postup je uveden v p íloze 13. Výkres součásti je uveden v p íloze 14. 

 

Obr. 13 Pásovina 

3.3  Výroba spojovacího čepu 

Spojovací čep (obr. 14) slouţí ke spojení součástí šroubového zvedáku, a jejich 
moţnému natáčení v či sob . Soustruţení tohoto spojovacího čepu se jeví jako 
nejvhodn jší ešení, jelikoţ se jedná o rotační součást.  

Další moţnosti výroby:  

 odlévání čep ,  

 tvá ení čep , 

 tisk na γD tiskárn . 

Technologický postup čepu je uveden v p íloze 2. Výrobní výkres je uveden v p íloze γ. 
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Obr. 14 Čep 

3.4  Výroba pouzdra matice 

Součást pouzdra (obr. 15) slouţí pro p enos zatíţení z nosných pásovin na st edový 
pohybový šroub. Vzhledem k tvaru pouzdra bylo navrţeno frézování jako vhodná 
technologie.  

Další moţnosti výroby: 

 odlévání celého pouzdra s následným frézováním otvor , 
 sva ování součástí. υolotovar čtvercového pr ezu je na ezán na poţadovanou 

délku a spojovací člen s otvorem nava en na dv  protilehlé st ny. σásledn  
vytvo en pr chozí otvor pro uloţení st edové h ídele, 

 3D tisk. 

Technologický postup pouzdra je uveden v p íloze 15. Výrobní výkres je uveden 

v p íloze 16. 

 

Obr. 15 Pouzdro 
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3.5  Výroba matice 

Součást matice (obr. 16) je velmi podobná je velmi podobná pouzdru (kap. 3.4), jen 

s tím rozdílem, ţe st edový pr chozí otvor je nahrazen lichob ţníkovým závitem pro 
p enos pohybu od st edového pohybového šroubu. Technologie výroby se shoduje 
s technologií výroby pouzdra, jen s rozdílem tvorby lichob ţníkového závitu. Matice je 

zobrazena na obrázku 16. 

Další moţnosti výroby: 

 odlévání celého pouzdra s následným frézováním otvor , 

 sva ování součástí. υolotovar čtvercového pr ezu je na ezán na poţadovanou 
délku a spojovací člen s otvorem nava en na dv  protilehlé st ny. σásledn  
vytvo en pr chozí otvor pro uloţení st edové h ídele, 

 3D tisk. 

Technologický postup matice je uveden v p íloze 4. Výrobní výkres je uveden 

v p íloze 5. 

 

Obr. 16 Matice 

3.6  Výroba st edového pohybového šroubu 

Tato součást slouţí k p enosu krouticího momentu, který vzniká ruční silou p sobící na 
páce, na pohyb posuvný skrze pouzdro a matici. Technologie tvorby této součásti je 

soustruţení celé součásti, dále soustruţení lichob ţníkového závitu, metrického závitu 
a nakonec vrtání otvoru pro pojistný kolík. 
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Další moţnosti výroby: 

 tvá ení součásti, 
 odlévání součásti, 
 3D tisk. 

Technologický postup st edového pohybového šroubu je uveden v p íloze 6. Výrobní 

výkres je uveden v p íloze 7. 

 

Obr. 17 St edový pohybový šroub 

3.7  Výroba horní podp ry 

Horní podp ra (obr. 18) je velice podobná podstav , která je popsaná v kapitole 3.1. Na 

tento díl je umisťován zvedaný p edm t. υro výrobu toho dílu bylo rovn ţ zvoleno 
frézování s následným nava ením člen  slouţícího metodou MAG pro spojení 

s nosnými pásovinami pomocí spojovacích čep . 

Další moţnosti výroby: 

 frézování celého dílu, 

 odlévání, 

 3D tisk. 

Technologický postup desky horní podp ry je uveden v p íloze 10 a technologický 

postup spojovacího členu je uveden v p íloze Ř. Výkres svarku je uveden v p íloze 10. 

 

Obr. 18 Horní podp ra 
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3.8  Výroba šestihranného pouzdra 

Šestihranné pouzdro (obr. 19) je našroubováno na uţší konec st edového pohybového 
šroubu a zajišt no kolíkem. Je uţito jako tvarové zakončení h ídele, je však nutné tuto 
součást vyrobit jako samostatný celek z d vodu montáţe šroubového zvedáku. Slouţí 
pro moţnost p ipojení páky ke st edovému pohybovému šroubu. Jako vhodná 
technologie bylo vybráno frézování daného šestihranu a následné vrtání a soustruţení 
otvor  uvnit  součásti. 

Další moţnosti výroby: 

 odlévání, 

 tvá ení součásti, 
 3D tisk. 

Technologický postup šestihranného pouzdra je uveden v p íloze 17. Výrobní výkres je 

uveden v p íloze 1Ř. 

 

Obr. 19 Šestihranné pouzdro 

3.9  Další součásti zvedáku 

V této kapitole jsou uvedeny součásti šroubového zvedáku, které je moţno koupit 
a nebudou se tedy vyráb t. 

Kupované součásti: 

 silonová podloţka slouţící pro menší t ení mezi čelem pouzdra a šestihranným 

pouzdrem, 

 pojistný t menový krouţek slouţící k axiálnímu zajišt ní čepu v či pásovinám, 

 pojistný kolík pro zamezení odšroubování šestihranného pouzdra. Tyto součásti 
jsou uvedeny v seznamu poloţek sestavy šroubového zvedáku Ěυ íloha β0ě. 
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4 VÝROBů ů MONTÁŢ MECHůNIZMU ZVEDÁKU 

σásledující kapitola je v nována výrob  a montáţi demonstračního modelu šroubového 

zvedáku v pom ru 1:γ oproti skutečné velikosti. 

4.1  Výroba mechanizmu šroubového mechanizmu 

Výroba demonstračního modelu probíhala na klasických univerzálních obráb cích 
strojích tedy soustruhu, frézce a vrtačce dle výrobních postup  Ěkap. γě. Tento vzorek 

slouţí k demonstraci funkce a nikoli k praktickému vyuţití. Z tohoto d vodu se výroba 
vzorku liší od výroby skutečného zvedáku. υro jednotlivé části byl vyuţit materiál, 
který byl práv  k dispozici, a tedy materiál vzorku neodpovídá p edepsaným 
materiál m pro výrobu zvedáku. Dále pro sva ované součásti podstava a horní podp ra 
bylo vyuţito pouze frézování z kusu materiálu bez pouţití svá ečky z d vodu malých 
rozm r . υro st edový pohybový šroub byl pouţit metrický závit místo 

lichob ţníkového Ěmalé rozm ry a nevybavenost dílnyě.  

4.2  Montáţ mechanizmu 

Montáţ mechanizmu není nijak sloţitá. Jde o spojování součástí pomocí spojovacích 
čep . σejprve byly k podstav  p ipevn ny pásoviny pomocí čep . σásledn  byl 
st edový pohybový šroub nasunut do pouzdra matice a našroubován do matice. 

K pouzdru a matici byly následn  op t pomocí čep  p ipevn ny pásoviny od podstavy a 
další pásoviny sm ující k horní podp e, ke které byly také čepy p ipevn ny. Všechny 
čepy byly zajišt ny pojistnými t menovými krouţky. σakonec byla na zúţený konec 
st edového pohybového šroubu nasunuta silonová podloţka a našroubováno šestihranné 

pouzdro. υo ustavení šestihranného pouzdra na st edovém pohybovém šroubu byl 
vyvrtán otvor pro pojistný kolík, který je do tohoto otvoru následn  vsunut. 
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5 TECHNICKO-EKONOMICKÉ POSOUZENÍ 

Jelikoţ se jedná o malosériovou výrobu, byla provedena volba technologií spíše 
vzhledem k úspo e materiálu a mén  k úspo e času. Dále byla snaha p edejít výrob  
nákladných nástroj  jakoţto st iţných nástroj , forem na odlitky a r zným p ípravk m, 

které by zkrátili výrobní čas, ale náklady na výrobu by se značn  zvýšily. Z hlediska 

materiál  byly zvoleny b ţn  dostupné materiály. υro výrobu byly voleny klasické 
obráb cí stroje jakoţto soustruh, frézka a vrtačka a nikoli počítačov  ízené obráb cí 
centra za p edpokladu nevybavenosti firem.  

5.1  P íklad výpočtu strojních čas  

Následující kapitola obsahuje p íklad výpočtu strojních čas  pro zvolenou součást 

st edový pohybový šroub. τtáčky pouţity ve výpočtu jsou stanoveny z ezné rychlosti 

nástroje pro daný rozm r součásti. τbsluha na stoji nastaví otáčky nejbliţší niţší dle 

moţnosti stroje. Celkový strojní čas je určen jako součet strojních čas  jednotlivých 

operací. Popis jednotlivých operací je uveden v technologickém postupu součásti 

st edový pohybový šroub Ěp íloha 6ě. 

τperace 10: υot ebný čas pro ezání polotovaru byl stanoven t10= 0,5 min. 

Operace 20: L=10 mm, Ln=3 mm, Lp= 3mm, i=2, n=2387 min-1, f=0,2 mm. 

    (         )                  (5.1) 

Operace 30: υot ebný čas pro navrtání st edicího d lku byl stanoven t30= 0,05min. 

Operace 40: L= 420 mm, Ln=3 mm, Lp=3mm, i= 2, n= 2387 min-1, f=0,2 mm. 

    (         )                 (5.2) 

τperace 50: υot ebný čas pro sraţení hrany byl stanoven t50=0,05 min. 

Operace 60: L= 285 mm, Ln= 3 mm, Lp= 3 mm, i=2, n= 2122 min-1, f= 4 mm. 

    (         )                 (5.3) 
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Operace 70: L= 10 mm, Ln= 3mm, Lp= 3mm, i= 1, f= 0,2mm, n=2650min-1.  

    (         )                 (5.4) 

Operace 80: L= 64,5mm, Ln= 3mm, Lp= 3mm, n= 2800min-1, i= 4, f= 0,5mm.  

    (         )                 (5.5) 

Operace 90: L= 65mm, Ln= 3mm, Lp= 3mm, n= 3500min-1, i= 1, f= 0,2mm.  

    (         )                (5.6) 

τperace 100: υro sraţení hrany byl stanoven t100= 0,05min. 

Operace 110: L= 20mm, Ln= 3mm, Lp= 3mm, n= 2500min-1, i= 2, f= 1mm. 

     (         )                 (5.7) 

Operace 120: Pro odjehlení ostrých hran byl stanoven t120= 1min. 

τperace 1γ0: υro kontrolu p edepsaných rozm ru byl stanoven t130= 1min. 

Celkový strojní čas   ∑          = 7,265min   7 minut a 16 vte in. 

Kde: L[mm] – obráb ný úsek, 

         Ln[mm] – délka náb hu nástroje, 

         Lp[mm] – délka p eb hu nástroje, 

         i [–] – počet záb r  nástroje, 

         n [min-1] – otáčky, 

         f [mm] – posuv. 

5.2  Celkový teoretický čas výroby součásti 

Celkový čas výroby součásti určuje strojní čas, čas na manipulaci se součástí Ěupínání, 

transport na jiný strojě a čas na vým nu nástroje. Čas pro manipulaci se součástí a na 

vým ny nástroj  byl pro výrobu st edového pohybového šroubu Ěkap. 5.1ě stanoven na 

8 minut. Celkový teoretický čas je tedy zhruba 15 minut.  
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6 DISKUZE VÝSLEDK  

Návrh šroubového zvedáku byl navrţen velice jednoduše a co nejlevn ji na výrobu 
a tedy i levnou po izovací cenu pro zákazníky. Je zde prostor pro r zná vylepšení 
výroby i další vylepšení samotného zvedáku. Volba výpočtu pro maximální zatíţení 
2000 kg se jeví jako dostatečná, jelikoţ tyto zvedáky jsou p eváţn  vyuţívané pro 
zvedání osobních automobil , které v tšinou ani této hmotnosti nedosahují.  

6.1  Volba materiálu 

Materiály pouţity v návrhu šroubového spojení ocelového v etena a matice z li tiny 

s lupínkovým grafitem byli zvoleny na základ  výpočt  Ěkap. βě pro jejich vlastnosti. 

τcelové v eteno má dostatečnou hodnotu meze pevnosti a kluzu pro dané zatíţení. 

Matice z šedé litiny byla navrţena pro její nízkou cenu, dostatečné vlastnosti pro p enos 

zatíţení a pro její mazací vlastnosti. Tento návrh byl zam en hlavn  na stranu 

technologie výroby a okrajov  na konstrukční ešení a výpočty. Z toho d vodu jsou 

materiály zbylých součásti navrţeny totoţn  s materiálem v etena. V p íloze β2 je 

uvedeno sloţení obou materiál  a jejich mechanické vlastnosti. 

6.2  Moţná vylepšení technologie výroby 

Mezi moţná vylepšení výroby je samoz ejm  moţnost vyuţití rychlejších a p esn jších 
obráb cích CσC stroj . Vyuţití stroj , které pouţívají k ezání a vypalování laserového 
paprsku, které jsou dnes velice rychlé a produktivní, kdy z velké tabule plechu b hem 
n kolika málo minut dokáţí vy ezat r zn  tvarované součásti s dostatečn  velkou 
p esností. 

6.3  Moţné konstrukční vylepšení 

Mezi moţná vylepšení samotného zvedáku lze uvést nap íklad zm nu tvarového 
zakončení st edového pohybového šroubu dle poţadavk  zákazníka. Lze vylepšit 
nap íklad horní podp ru tak, ţe z ní pomocí kulového čepu vznikne otočná podp ra. 
Dále by do horní podp ry bylo moţné vyfrézovat dráţky pro uchycení zvedaného 
p edm tu pomocí upínek. 
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Tento zvedák vzhledem ke konstrukci je moţné pouţívat bezpečn  do naklon ní terénu 
do 8° (obr. 19). υ i v tším naklon ní by mohlo dojít ke zhroucení zvedáku. υro v tší 
rozsah pouţití v naklon ném terénu by bylo moţné navrhnout výztuhy v podob  další 
pásovin a zabránit moţnosti zborcení zvedáku. Dále pro lepší stabilitu zvedáku 
v nezatíţeném stavu je zde moţnost navrhnout p iblíţení nava ených spojovacích díl  
na podstav  a horní podp e. Dále na konce pásovin umístit ozubení, které do sebe 

navzájem zapadá, a tedy neumoţní zvedáku se kymácet na jednu nebo druhou stranu p i 
nezatíţeném stavu. S kaţdým tímto vylepšením však dochází ke zvyšování náklad  na 
výrobu a tedy i na po izovací cenu. 

 

Obr. 20 Sklon 8° 
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ZÁV R 

První kapitola obsahuje seznámení s b ţn  pouţívanými dílenskými zvedacími 

za ízeními. Dále pak základní výpočet šroubového spojení pohybového ocelového 

šroubu a litinové matice a volba materiálu t chto součástí. Jako vhodný materiál pro 

st edový pohybový šroub byla pouţita ocel S235JRG1 a pro matici litina s lupínkovým 

grafitem EN-GJL-300 pro její nízkou cenu a dobré mazací vlastnosti. Velikost síly 

pot ebné pro zvedání β000 kg t ţkého b emena byla stanovena na 41 σ. 

Hlavní část byla v nována technologickému návrh výroby jednotlivých částí 
mechanizmu, tedy tvorba technologických postup . υro tuto pasáţ postupu bylo 
zvoleno p t klasických univerzálních obráb cích stroj  a nástroje p eváţn  ze slinutých 
karbid . 

V části technicko – ekonomické posouzení navrhovaného postupu byl určen teoretický 

strojní čas vybrané součásti a p edpokládaný čas celé výroby jednoho kusu této 
součásti. Tento celkový čas byl stanoven na 15 minut. 

 Záv rečná pasáţ je v nována diskuzi výsledk , kde lze nalézt moţná konstrukční i 
technologická vylepšení výroby vzhledem ke zm n  náklad .  
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SEZNůM POUŢITÝCH ZKRůTEK ů SYMBOL  

Symbol Rozm r Veličina 
a [mm] Délka ramene páky 
d2 [mm] St ední pr m r závitu 
d3 [mm] Malý pr m r závitu 
fs [–] Součinitel t ení 
f [mm] Posuv 
F1 [N] Síla na jedno rameno 
Fg [N] Gravitační síla 
Faxialni [N] Axiální síla na matici 
Fo [N] τbvodová síla p i zvedání 
Fo2 [N] τbvodová síla p i spoušt ní 
Fspoušt cí [N] Síla na páce pot ebná pro spoušt ní 
Fzvedací [N] Síla na páce pot ebná pro zvedání 
g [m×s-2] Gravitační zrychlení 
H1 [mm] Nosná hloubka závitu 
i [–] υočet záb r  nástroje 
k [–] Koeficient bezpečnosti 
L [mm] τbráb ný úsek 
Ln [mm] Délka náb hu nástroje 
Lp [mm] Délka p eb hu nástroje 
Mc [N×m] Celkový moment p i zvedání 
Mc2 [N×m] Celkový moment p i spoušt ní 
Mk [N×m] Krouticí moment p i zvedání 
Mk2 pN×m] Krouticí moment p i spoušt ní 
M t [N×m] T ecí moment 
mb [kg] Hmotnost zvedaného b emene 
mm [mm] Ší ka matice 
n [min-1] τtáčky 
nc [–] Celková účinnost mechanismu 
nz [–] Účinnost závitu 
n2 [–] Účinnost p i spoušt ní  
Rs [mm] υolom r 
Sj [mm2] υr ez závitu 
s1 [mm] Stoupání závitu 
t1 [mm] Rozteč závitu 
z [–] υočet závit  
α [°] Úhel svírající mezí osou v etena a osou pásoviny 
 [°] υoloviční vrcholový úhel závitu 
1 [°] Úhel stoupání závitu 
´ [°] T ecí úhel 

π [–] Ludolfovo číslo 
 [MPa] σap tí v tahu 
D [MPa] Dovolené nap tí 
P [MPa] Mez pevnosti v tahu 
red [MPa] Redukované nap tí 
k [MPa] σap tí v krutu 
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Zkratka Význam 

ČSσ Česká státní norma 

DIN σ mecká státní norma 

EN Evropská norma 

ISO International Organization for Standardization 

MAG Metall  Active Gas 
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I 

 

P íloha 1 (1/2) 

υevnostní výpočet.  

Zvolené parametry pohybového šroubu a matice.                                                                                              ¨                             

Podmínka samosvornosti                            (      )        

                                                                       

ůxiální síla p sobící na matici od zvedaného b emene                                                                                

Obvodová síla pro zvedání                                 

Krouticí moment v etena                      

T ecí moment mezi maticí a v etenem                              

Celkový pot ebný hnací krouticí moment                     



II  

 

P íloha 1 (2/2) 

υevnostní výpočet.  

σap tí v tahu                         

σap tí v krutu                        

Redukované nap tí      √                  

Dovolené nap tí                  

Tlak v závitech matice                                             

Účinnost závitu                      

Celková účinnost mechanismu                                                

Ruční síla na páce p i zvedání                       

τbvodová síla p i spoušt ní                                 

Krouticí moment p i spoušt ní                       

Celkový moment p i spoušt ní                       

Koeficient bezpečnosti                

 



III  

 

P íloha 2 (1/2)  
Technologický postup součásti čep.  

ČEυ 
Navrhl: Jan Blecha Datum: 3. 5. 2017 

Č. výkresu: A4-BP-01-001 Materiál: S235JRG1 

Č. po . / 
č. op 

Za ízení 
T ídící číslo 

Operace Pozn. 

10/10 
 
 
 

20/20 
 
 

 
30/30 

 
 
40/40 

 
 
 

 
50/50 

 
 

 
60/60 

 
 
 

70/70 
 
 

80/80 
 
 

 
 

90/90 
 
 
100/100 

 
110/110 

Pásová pila na 
kovARG 130 

05967 
 

Optimum OPTIturn 
TU 3008 
04114 

 
Optimum OPTIturn 

TU 3008 V 
04114 

Optimum OPTIturn 
TU 3008 V 

04114 
 
 
Optimum OPTIturn 

TU 3008 V 
04114 

 
Optimum OPTIturn 

TU 3008 V 
04114 

 
Optimum OPTIturn 

TU 3008 V 
04114 

Optimum OPTIturn 
TU 3008 V 

04114 
 
 
Optimum OPTIturn 

TU 3008 V 
04114 

Ruční pracovišt  
09421 

Kontrolní pracovišt  
09863 

ezat 
a) Upnout Ø18-6000. 
b) ezat Ø1Ř na 50,15 +0/-0,3. 

 
Soustruţit čelo 

a) Upnout Ø18 na délce 40. 
b) Zarovnat čelo  

 
Navrtat 

a) σavrtat st edící d lek pro hrot. 
 
Soustruţit na hrubo 

a) Upnout Ø1Ř za 6 a podep ít hrotem. 
b) Soustruţit Ø1Ř na Ø1β,6 +0/-0,2 na 

vzdálenosti 41,35 +0,3/-0. 
 
Soustruţit na čisto 

a) Soustruţit Ø1β,5 na Ø12 +0/-0,027 na délce 
42 +0,2/-0. 

 
Soustruţit zápich 

a) Soustruţit zápich Ø          ve 
vzdálenosti 37 +0,1/-0. 

 
Srazit hranu dle výkresu 2×45° na Ø12. 
 
 
Soustruţit čelo  

a) τtočit a upnout součást za Ø1β na délce 4β. 
b) Soustruţit čelo na délku celkovou délku 

48,15 +0/-0,3. 
 
Srazit hranu dle výkresu 2×45° na Ø18. 
 
 
τjehlit součást. 
 
Kontrola 

a) Kontrola délky 37 +0,1/-0 10%. 
b) Kontrola rozm ru 12 h8 10% 
c) Kontrola ší ky zápichu 1,1 +0,05/-0,0 10%. 

 

http://pilous.cz/
http://pilous.cz/
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P íloha 2 (2/2)  
Technologický postup součásti čep.  

ČEυ 
Navrhl: Jan Blecha Datum: 3. 5. 2017 

Č. výkresu: A4-BP-01-001 Materiál: S235JRG1 

Č. po . / 
č. op 

Číslo nástroje 
ezná rychlost 
[m×min-1] 

τtáčky 

[min-1] 

Posuv 

[mm]  

Ší ka záb ru 
ost í [mm] 

10/10 T20  75 - - - 

20/20 T1 130 2300 0,5 0,5 

30/30 T7 50 795 - - 

40/40 T1 80 2020 2 2 

50/50 T1 160 3448 0,5 0,5 

60/60 T3 140 4952 0,2 - 

70/70 T2 130 3450 - - 

80/80 T1 130 3450 0,5 0,5 

90/90 T2 130 3450 0,5 0,5 

100/100 T21 - - - - 

110/110 - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

P íloha 3:  
Výrobní výkres součásti čep. 
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P íloha 4 (1/2)  
Technologický postup součásti matice. 

MATICE 
Navrhl: Jan Blecha Datum: 3. 5. 2017 
Č. výkresu: A4-BP-01-002 Materiál: EN-GJL-300 
Č. po . / 

č. op 
Za ízení 

T ídící číslo 
Operace 

Pozn
. 

10/10 
 
 
 
 

20/20 
 
 
 
 

 
 
 

30/30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40/40 
 

 
 
 
 

50/50 
 
 
 

60/60 
 

Pásová pila na 
kov ARG 130 

05967 
 

Frézky na kov 
Bow BF 20 Vario 

05222 
 

 
 
 
 

Frézky na kov 
Bow BF 20 Vario 

05222 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Frézky na kov 
Bow BF 20 Vario 

05222 
 

 
 

Ruční pracovišt  
09421 

 
Stojanová vrtačka 
Scheppach DP 16 

SL 
05967 

ezat 
a) Upnout materiál 25×40-3000. 
b) ezat materiál β5×40 na délku 85,15 +0/-0,3. 

 
Frézovat 

a) Upnout součást za rozm r 40 s bočním 
p esahem 3. 

b) Zarovnat boční stranu. 
c) τtočit součást o 1Ř0° a upnout s bočním 

p esahem γ.  
d) Frézovat na celkovou délku 80,15 +0/-0,3. 

 
Frézovat zkosení 

a) Upnout do otočného sv ráku za rozm r 40 do 
hloubky 10. 

b) σatočit sv rák o β6°.  
c) Frézovat protilehlé zkosení do hloubky  

12,9 +0,2/-0. 
d) σatočit sv rák -26°. 
e) Frézovat zbylé dv  zkosení do hloubky  

12,9 +0,2/-0. 
f) τtočit součást a upnout op t do otočného 

sv ráku za rozm r 40 do hloubky 10. 
g) σatočit sv rák o β6°.  
h) Frézovat protilehlé zkosení do hloubky 

12,9 +0,2/-0. 
i) σatočit sv rák -26°. 
j) Frézovat zbylé dv  zkosení do hloubky  

12,9 +0,2/-0. 
 

Frézovat zaoblení 
a) Upnout za rozm r β5 na výšku 
b) Frézovat zaoblení R11 +0/-2. 
c) τtočit součást o 1Ř0°. 
d) Frézovat zaoblení R11.+0/-2 

 
τrýsovat a odulčikovat umíst ní otvor  Ø12 a 
umíst ní otvoru pro závit Tr 18×4. 
 
Vrtat 

a) Upnout součást za rozm r 40. 
b) Vrtat otvory Ø11,7 +0,2/-0. 

 

http://pilous.cz/
http://pilous.cz/
https://www.alza.cz/hobby/scheppach-dp-16-sl-d4425280.htm?catid=18855946
https://www.alza.cz/hobby/scheppach-dp-16-sl-d4425280.htm?catid=18855946
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P íloha 4 (2/2) 
Technologický postup součásti matice.  
 

70/70 
 
 
 
 

80/80 
 

 
 

90/90 
 
 
100/100 
 
 
110/110 
 
120/120 

Stojanová vrtačka 
Scheppach DP 16 

SL 
05967 

 
Radiální vrtačka 

VR 3060 
04641 

 
Radiální vrtačka 

VR 3062 
04641 

Radiální vrtačka 
VR 3062 

04641 
Ruční pracovišt  

09421 
Kontrolní 
pracovišt  

09863 

Vystruţit otvor Ø12 +0,027/-0. 
 
 
 
 
Vrtat 

a) Upnout součást za rozm r β5. 
b) Vrtat Ø13,4 +0,2/-0. 

Srazit hrany 1×45° na Ø13,7. 
 
 

ezat závit 
a) ezat závit Tr 1Ř×4. 
 

Odjehlit ostré hrany 
 

Kontrola 
a) Kontrola otvor  Ø12 10%. 
b) Kontrola závitu Tr 18×4 50%. 

 

 

 

MATICE 
Navrhl: Jan Blecha Datum: 3. 5. 2017 

Č. výkresu:A4-BP-01-002 Materiál: EN-GJL-300 

Č. po . / 
č.op 

Číslo nástroje 
ezná rychlost 
[m×min-1] 

τtáčky 

[min-1] 

Posuv 

[mm]  

Ší ka záb ru 
ost í [mm] 

10/10 T20  75 - - - 

20/20 T15 120 1910 0,4 1,5 

30/30 T15 120 1910 0,4 1 

40/40 T16 200 2120 0,2 - 

50/50 T21 - - - - 

60/60 T11 100 2653 0,2 - 

70/70 T13 12 318 0,1 - 

80/80 T12 100 2360 0,2 - 

90/90 T14 30 682 0,2 - 

100/100 T7 120 2122 4 - 

110/110 T21 - - - - 

120/120 - - - - - 

https://www.alza.cz/hobby/scheppach-dp-16-sl-d4425280.htm?catid=18855946
https://www.alza.cz/hobby/scheppach-dp-16-sl-d4425280.htm?catid=18855946
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P íloha 5 
Výrobní výkres součásti matice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX  

 

P íloha 6 (1/2) 
Technologický postup součásti st edový pohybový šroub.  

ST EDτVÝ υτHYBτVÝ ŠRτUB 
Navrhl: Jan Blecha Datum: 3. 5. 2017 
Č. výkresu: A4-BP-01-003 Materiál: S235JRG1 
Č. po . / 

č. op 
Za ízení 

T ídící číslo Operace Pozn. 

10/10 
 
 
 

20/20 
 
 
 

30/30 
 

 
40/40 

 
 
 

50/50 
 
 

60/60 
 
 
 

70/70 
 

 
 
 

80/80 
 
 

90/90 
 

 
 

100/100 
 

 
110/110 

 
 
120/120 
 
130/130 

Pásová pila na kov 
ARG 130 

05967 
 

Optimum OPTIturn 
TU 3008 V 

04114 
 

Optimum OPTIturn 
TU 3008 V 

04114 
Optimum OPTIturn 

TU 3008 V 
04114 

 
Optimum OPTIturn 

TU 3008 V 
04114 

Optimum OPTIturn 
TU 3008 V 

04114 
 

Optimum OPTIturn 
TU 3008 V 

04114 
 
 

Optimum OPTIturn 
TU 3008 V 

04114 
Optimum OPTIturn 

TU 3008 V 
04114 

 
Optimum OPTIturn 

TU 3008 V 
04114 

Optimum OPTIturn 
TU 3008 V 

04114 
Ruční pracovišt  

09421 
Kontrolní pracovišt  

09863 

ezat 
a) Upnout součást  
b) ezat Øβ0-6000 na délku 483,3 +0/-0,6 

 
Soustruţit čelo 

a) Upnout Ø20 za 470 
b) Zarovnat čelo 
 

σavrtat st edící d lek 
 
 
Soustruţit na čisto 

a) Upnout Øβ0 na délce 50 a podep ít hrotem 
b) Soustruţit na Ø1Řna délce 419,7 +0,6/-0 

 
Dle výkresu srazit hranu 0,5x45° na Ø18. 
 
 
Soustruţit závit 

a) Soustruţit závitTr 18×4  
na délce 284,8 +0,4/-0 

 
Soustruţení čela 

a) τtočit součást a upnout za Ø18 na délce 410 
b) Soustruţení čelaØ20 na délku 480,3 +0/-0,6 

 
Soustruţit na hrubo 

a) Soustruţit Ø20 na Ø12,6 +0/-0,2 na délce 
64.35 +0,3/-0. 

Soustruţit na čisto  
a) Soustruţit Ø12,5 na Ø11,994 +0/-0,011 na 

délce 65 +0,1/-0. 
 
Dle výkresu srazit hranu 0,5×45° na Ø12. 
 
 
Soustruţit závit 

a) Soustruţit závit M1β na délce β0 +0,1/-0. 
 
Odjehlit ostré hrany 
 
Kontrola 

a) Kontrola závit  Tr 1Ř×4 a M 12 50%. 

 

 

http://pilous.cz/
http://pilous.cz/
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P íloha 6 (2/2) 
Technologický postup součásti st edový pohybový šroub  
 

ST EDτVÝ υτHYBτVÝ ŠRτUB 
Navrhl: Jan Blecha Datum: 3. 5. 2017 

Č. výkresu: A4-BP-01-003 Materiál: S235JRG1 

Č. po . / 
č. op 

Číslo nástroje 
ezná rychlost 
[m×min-1] 

τtáčky 

[min-1] 

Posuv 

[mm] 

Ší ka záb ru 
ost í [mm] 

10/10 T20  75 - - - 

20/20 T1 150 2387 0,2 0,5 

30/30 T8 50 795 0,08 - 

40/40 T1 150 2387 0,2 0,5 

50/50 T2 100 1768 0,3 - 

60/60 T4 120 1200 4 0,5 

70/70 T1 150 2652 0,2 0,5 

80/80 T1 150 2800 0,5 1 

90/90 T1 220 3500 0,2 0,5 

100/100 T2 200 2500 1 0,2 

110/110 T5 80 2122 1  

120/120 T21    - - - - 

130/130 -    - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

P íloha 7 
Výrobní výkres st edového pohybového šroubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

 

P íloha Ř (1/2) 
Technologický postup součásti spojovací člen.  

SυτJτVůCÍ ČLEσ 
Navrhl: Jan Blecha Datum: 3. 5. 2017 
Č. výkresu: A4-BP-01-004(5) Materiál: S235JRG1 
Č. po . / 

č. op 
Za ízení 

T ídicí číslo Operace Pozn. 

10/10 
 
 
 
 
20/20 

 
 
 
 
 
 

30/30 
 
 

 
 
 
40/40 

 
 
 
50/50 

 
 
 
 
60/60 

 
 
 

70/70 
 

80/80 
 
 

 
 
90/90 

 
 

100/100 
 

110/110 

Pásová pila na kov 
ARG 130 

05967 
 
 

Frézky na kov Bow 
BF 20 Vario 

05222 
 
 
 
 

Frézky na kov Bow 
BF 20 Vario 

05222 
 
 
 

Frézky na kov Bow 
BF 20 Vario 

05222 
 

Frézky na kov Bow 
BF 20 Vario 

05222 
 
 

Frézky na kov Bow 
BF 20 Vario 

05222 
 

Ruční pracovišt  
09421 

Radiální vrtačka 

VR 3060 
04641 

 
 

Radiální vrtačka 

VR 3060 
 

Ruční pracovišt  
09421 

Kontrolní pracovišt  
09863 

ezat 
a) Upnout materiál 30×40-3000. 
b) ezat materiál γ0×40-3000 na délku  

27,15 +0/-0,3. 
 
Frézovat 

a) Upnout součást do sv ráku mezi čelisti za 
rozm r 40 na hloubku β0 s bočním p esahem 
ze sv ráku β. 

b) Zarovnat horní plochu. 
c) Zarovnat boční plochu. 

 
Frézovat 

a) τtočit a upnout součást do sv ráku mezi 
čelisti za rozm r 40 na hloubku β0. 

b) Frézovat druhou plochu na celkovou ší ku  
26 +0/-0,2. 

 
Frézovat zkosení 

a) Upnout součást za rozm r β5 pod úlem β6°. 
b) Frézovat zkosení pod úhlem 26°. 

 
Frézovat zkosení 

a) τtočit a upnout součást za rozm r β5 pod 
úhlem 26°. 

b) Frézovat zkosení pod úhlem 26°. 
 
Frézovat zaoblení 

a) Upnout součást za rozm r β5  
b) Frézovat zaoblení R11 +0/-2 dle výkresu. 

 
Orýsovat a odulčikovat umíst ní otvoru Ø12. 
 
Vrtat 

a) Upnout součást  
b) Vrtat otvor Ø11,7 +0,2/-0 skrze celý díl dle 

výkresu. 
 
Vystruţit otvor Ø12 +0,022/-0. 
 

Odjehlit ostré hrany. 
 
Kontrola 

a) Kontrolovat otvor Ø12 +0,022/-0,0 10%. 

 

http://pilous.cz/
http://pilous.cz/
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P íloha Ř (2/2) 
Technologický postup součásti spojovací člen.  

SυτJτVůCÍ ČLEσ 
Navrhl: Jan Blecha Datum: 20. 5. 2017 

Č. výkresu: A4-BP-01-004(5) Materiál: S235JRG1 

Č. po . / 
č. op 

Číslo nástroje 
ezná rychlost 
[m×min-1] 

τtáčky 

[min-1] 

Posuv 

[mm]  

Ší ka záb ru 
ost í [mm] 

10/10 T20 75 -       -             - 

  20/20 T15 120 1910 0,4 0,5 

  30/30 T15 120 1910 0,4 0,5 

  40/40 T15 120 1910 0,4 0,5 

  50/50 T15 120 1910 0,4 0,5 

  60/60 T16 200 2122 0,2 - 

70/70 T21 - - - - 

  80/80 T11 100 2653 0,2 - 

  90/90 T13 13 345 0,1 - 

100/100 T21 - - - - 

110/110 - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 

 

P íloha ř 
Technologický postup součásti deska horní podp ry.  

DESKů HτRσÍ υτDυ RY 
Navrhl: Jan Blecha Datum: 18. 5. 2017 
Č. výkresu: A4-BP-01-004 Materiál: S235JRG1 
Č. po . / 

č. op 
Za ízení 

T ídicí číslo 
Operace Pozn. 

10/10 
 
 
 

20/20 
 
 

 
 

 
30/30 

 
 

 
 
 
 

40/40 
 

50/50 
 

60/60 

Pásová pila na kov 
ARG 130 

05967 
 

Frézky na kov Bow 
BF 20 Vario 

05222 
 

 
 
Frézky na kov Bow 

BF 20 Vario 
05222 

 
 
 
 

Ruční pracovišt  
09421 

Ruční pracovišt  
09863 

 
 

 

ezat 
a) Upnout materiál 100×12-3000. 
b) ezat materiál 100×12 na délku 253,2 +0/-0,4. 

 
Frézovat 

a) Upnout součást za rozm r 100 s bočním 
p esahemβ na obou stranách. 

b) Frézovat boční plochy na celkovou  
délku 250,2 +0/-0,4. 

 
Frézovat zaoblení 

a) τtočit součást o ř0° a upnout součást za 
rozm r 1β. 

b) Frézovat zaoblení 2× R11 +0/-2. 
c) τtočit součást o 180° dle vodorovné osy a 

frézovat zaoblení 2× R11 +0/-2. 
 
τrýsovat umíst ní pro nava ení spojovacího členu 
 
Odjehlit ostré hrany. 
 
σava it spojovací člen na desku horní podp ry 

 

 

HτRσÍ DESKů υτDυ RY 
Navrhl: Jan Blecha Datum: 3. 5. 2017 

Č. výkresu: A4-BP-01-004 Materiál: S235JRG1 

Č. po . / 
č.op Číslo nástroje ezná rychlost 

[m×min-1] 
τtáčky 
[min-1] 

Posuv 
[mm]  

Ší ka záb ru 
ost í [mm] 

10/10 T20  75 - - - 
  20/20 T15 120 1910 0,4 1,5 
  30/30 T16 200 2120 0,2 - 
  40/40 T21 - - - - 
  50/50 T21 - - - - 
  60/60 - - - - - 

http://pilous.cz/
http://pilous.cz/


XV 

 

P íloha 10 
Výrobní výkres součásti horní podp ra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 

 

P íloha 11 (1/2) 
Technologický postup součásti podstava.  

DESKA PODSTAVY 
Navrhl: Jan Blecha Datum: 18. 5. 2017 

Č. výkresu:A4-BP-01-005 Materiál: S235JRG1 

Č. po . / 
č. op 

Za ízení 
T ídicí číslo 

Operace Pozn. 

10/10 
 
 
 

20/20 
 

 
 
 

30/30 
 

 
 

40/40 
 
 
 
 
 
 
 

50/50 
 

60/60 
 

70/70 

Pásová pila na kov 
ARG 130 

05967 
 

Frézky na kov 
Bow BF 20 Vario 

05222 
 
 

Frézky na kov 
Bow BF 20 Vario 

05222 
 

Frézky na kov 
Bow BF 20 Vario 

05222 
 

 
 
 
 

Ruční pracovišt  
09421 

Ruční pracovišt  
09563 

 

ezat 
a) Upnout materiál 150×15-3000. 
b) ezat materiál 150×15 na délku 253,2 +0/-0,4. 

 
Frézovat 

a) Upnout součást za rozm r 150 s bočním 
p esahem 2 na obou stranách. 

b) Frézovat boční plochy na celkovou  
délku 250,2 +0/-0,4. 

Frézovat 
a) Frézovat vybrání 130×230  

do hloubky 1,95 +0,1/-0. 
 
Frézovat zaoblení 

a) τtočit součást o ř0° a upnout součást pomocí 
podloţky Ěmin γě ze strany vybrání do sv ráku 
za rozm r 15. 

b) Frézovat zaoblení 2×R11 +0/-2. 
c) τtočit součást o 1Ř0° dle vodorovné osy a 

frézovat zaoblení 2×R11 +0/-2. 
 
τrýsovat umíst ní pro nava ení spojovacího členu 
 
Odjehlit ostré hrany. 
 
σava it spojovací člen na desku horní podp ry 

 

 

 

 

 

 

 

http://pilous.cz/
http://pilous.cz/
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P íloha 11 (2/2) 
Technologický postup součásti podstava.  

DESKA PODSTAVY 
Navrhl: Jan Blecha Datum: 3. 5. 2017 

Č. výkresu: A4-BP-01-005 Materiál: S235JRG1 

Č. po . / 
č.op 

Číslo nástroje 
ezná rychlost 
[m×min-1] 

τtáčky 

[min-1] 

Posuv 

[mm]  

Ší ka záb ru 
ost í [mm] 

10/10 T20  75 - - - 

20/20 T15 120 1910 0,4 1,5 

30/30 T15 120 1910 0,4 0,5 

40/40 T16 200 2120 0,2 - 

50/50 T21 - - - - 

60/60 T21 - - - - 

70/70 - - - - - 
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P íloha 12 
Výrobní výkres součásti podstava. 
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P íloha 13 (1/2) 
Technologický postup součásti pásovina.  

PÁSOVINA 
Navrhl: Jan Blecha Datum: 3. 5. 2017 
Č. výkresu:A4-BP-01-006 Materiál: S235JRG1 
Č. po . / 

č. op 
Za ízení Operace Pozn. 

10/10 
 
 
 
 

20/20 
 
 
 
 
 

30/30 
 
 
 
 
 
 

 
40/40 

 
50/50 

 
 
 

60/60 
 
 

70/70 
 
 

80/80 
 

90/90 

Pásová pila na kov 
ARG 130 

05967 
 
 

Frézky na kov 
Bow BF 20 Vario 

05222 
 
 
 

Frézky na kov 
Bow BF 20 Vario 

05222 
 
 
 
 
 

Ruční pracovišt  
09421 

Radiální vrtačka 

VR 3060 
04641 

 
Radiální vrtačka 

VR 3060 
04641 

Radiální vrtačka 

VR 3060 
04641 

Ruční pracovišt  
09421 

Kontrolní 
pracovišt  

09863 

ezat 
a) Upnout součást.  
b) ezat pásovinu 6×γ0-6000 na délku 178. 
c) σa ezat Ř pásovin délky 17Ř,β +0/-0,4. 

 
Frézovat čela 

a) Upnout 8 pásovin vedle sebe s p esahem na 
obou koncích sv ráku γ7. 

b) Frézovat čela z obou konc  na celkovou délku 
175,2 +0/-0,4. 

 
Frézovat zaoblení 

a) Frézovat zaoblení 2×R11 +0/-2 dle výkresu na 
obou koncích pásovin. 

b) τtočit Ř pásovin dle vodorovné osy pro 
frézování rádius  na druhé stran . 

c) Frézovat zaoblení 2×R11 +0/-2 dle výkresu na 
obou koncích pásovin. 

 
τrýsovat a od lčikovat umíst ní otvor  Ø12. 
 
Vrtat 

a) Upnout pásovinu.  
b) Vrtat pr chozí otvor Ø11,6 +0,2/-0. 

 
Srazit hranu dle výkresu 1x45°. 
 
 
Vystruţit otvor Ø12 +0.027/-0. 
 
 
Odjehlit ostré hrany 
 
Kontrola 

a) Kontrola Ø12 H8 10%. 
 
 

 

 

http://pilous.cz/
http://pilous.cz/
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P íloha 13 (2/2) 
Technologický postup součásti pásovina.  

PÁSOVINA 
Navrhl: Jan Blecha Datum: 3. 5. 2017 

Č. výkresu: ů4-BP-01-006 Materiál: S235JRG1 

Č. po . / 
č.op 

Číslo nástroje 
ezná rychlost 
[m×min-1] 

τtáčky 

[min-1] 

Posuv 

[mm]  

Ší ka záb ru 
ost í [mm] 

10/10 T20  75 - - - 

  20/20 T15 120 1910 0,4 1,5 

  30/30 T16 200 2120 0,2 - 

  40/40 T21 - - - - 

  50/50 T11 100 2653 0,2 - 

  60/60 T14 30 682 0,2 - 

  70/70 T13 13 345 0,1 - 

80/80 T21 - - - - 

90/90 - - - - - 
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P íloha 14 
Výrobní výkres součásti pásovina. 
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P íloha 15 (1/2) 
Technologický postup součásti pouzdro matice.  

POUZDRO MATICE 
Navrhl: Jan Blecha Datum: 3. 5. 2017 
Č. výkresu:A4-BP-01-007 Materiál: EN-GJL-300 
Č. po . / 

č. op 
Za ízení 

T ídicí číslo 
Operace Pozn 

10/10 
 
 
 
 

20/20 
 
 
 
 

 
 
 

30/30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40/40 
 

 
 
 
 

50/50 
 
 
 

60/60 
 

Pásová pila na 
kov ARG 130 

05967 
 

Frézky na kov 
Bow BF 20 Vario 

05222 
 

 
 
 
 

Frézky na kov 
Bow BF 20 Vario 

05222 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Frézky na kov 
Bow BF 20 Vario 

05222 
 

 
 

Ruční pracovišt  
09421 

 
Stojanová vrtačka 
Scheppach DP 16 

SL 
04626 

ezat 
c) Upnout materiál 25×40-3000. 
d) ezat materiál β5×40 na délku Ř5,15 +0/-0,3. 

 
Frézovat 

e) Upnout součást za rozm r 40 s bočním 
p esahem γ. 

f) Zarovnat boční stranu. 
g) τtočit součást o 1Ř0° a upnout s bočním 

p esahem γ.  
h) Frézovat na celkovou délku 81,15 +0/-0,3. 

 
Frézovat zkosení 

k) Upnout do otočného sv ráku za rozm r 40 do 
hloubky 10. 

l) σatočit sv rák o β6°.  
m) Frézovat protilehlé zkosení do hloubky  

12,9 +0,2/-0. 
n) σatočit sv rák -26°. 
o) Frézovat zbylé dv  zkosení do hloubky  

12,9 +0,2/-0. 
p) τtočit součást a upnout op t do otočného 

sv ráku za rozm r 40 do hloubky 10. 
q) σatočit sv rák o β6°.  
r) Frézovat protilehlé zkosení do hloubky 

12,9 +0,2/-0. 
s) σatočit sv rák -26°. 
t) Frézovat zbylé dv  zkosení do hloubky  

12,9 +0,2/-0. 
 

Frézovat zaoblení 
e) Upnout za rozm r β5 na výšku 
f) Frézovat zaoblení R11 +0/-2. 
g) τtočit součást o 1Ř0°. 
h) Frézovat zaoblení R11.+0/-2 

 
τrýsovat a odulčikovat umíst ní otvor  Ø12 a 
umíst ní otvoru pro závit Tr18×4. 
 
Vrtat 

c) Upnout součást za rozm r 40. 
d) Vrtat otvory Ø11,7 +0,2/-0. 

 

http://pilous.cz/
http://pilous.cz/
https://www.alza.cz/hobby/scheppach-dp-16-sl-d4425280.htm?catid=18855946
https://www.alza.cz/hobby/scheppach-dp-16-sl-d4425280.htm?catid=18855946


XXIII 

 

P íloha 15 (2/2) 
Technologický postup součásti pouzdro matice.  
 

70/70 
 
 
 

80/80 
 

 
 

 
90/90 

 
 
 
100/100 
 
 
 
110/110 
 
120/120 

Stojanová vrtačka 
Scheppach DP 16 

SL 
04626 

Stojanová vrtačka 
Scheppach DP 16 

SL 
04626 

 
Stojanová vrtačka 
Scheppach DP 16 

SL 
04626 

Stojanová vrtačka 
Scheppach DP 16 

SL 
04626 

Ruční pracovišt  
09421 

Kontrolní 
pracovišt  

09863 

Vystruţit otvor Ø12 +0,027/-0. 
 
 
 
Vrtat 

a) Upnout součást za rozm r β5. 
b) Vrtat pr chozí otvor Ø11,6 +0,2/-0. 

 

Srazit hrany 1×45° na Ø11,7. 
 
 
 
Vystruţit otvor Ø12 +0.027/-0. 

 
 
 

Odjehlit ostré hrany 
 

Kontrola 
a) Kontrola otvor  Ø12 10%. 
b) Kontrola závitu Tr 18×4 50%. 

 

 

 

POUZDRO MATICE 
Navrhl: Jan Blecha Datum: 3. 5. 2017 

Č. výkresu:A4-BP-01-007 Materiál: EN-GJL-300 

Č. po . / 
č. op 

Číslo nástroje 
ezná rychlost 
[m×min-1] 

τtáčky 

[min-1] 

Posuv 

[mm]  

Ší ka záb ru 
ost í [mm] 

10/10 T20  75 - - - 
20/20 T15 120 1910 0,4 1,5 
30/30 T15 120 1910 0,4 1 
40/40 T16 200 2120 0,2 - 
50/50 T21 - - - - 
60/60 T11 100 2653 0,2 - 
70/70 T13 12 318 0,1 - 
80/80 T11 100 2653 0,2 - 
90/90 T14 30 682 0,2 - 

100/100 T13 13 345 0,1 - 
110/110 T21 - - - - 

 

https://www.alza.cz/hobby/scheppach-dp-16-sl-d4425280.htm?catid=18855946
https://www.alza.cz/hobby/scheppach-dp-16-sl-d4425280.htm?catid=18855946
https://www.alza.cz/hobby/scheppach-dp-16-sl-d4425280.htm?catid=18855946
https://www.alza.cz/hobby/scheppach-dp-16-sl-d4425280.htm?catid=18855946
https://www.alza.cz/hobby/scheppach-dp-16-sl-d4425280.htm?catid=18855946
https://www.alza.cz/hobby/scheppach-dp-16-sl-d4425280.htm?catid=18855946
https://www.alza.cz/hobby/scheppach-dp-16-sl-d4425280.htm?catid=18855946
https://www.alza.cz/hobby/scheppach-dp-16-sl-d4425280.htm?catid=18855946
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P íloha 16 
Výrobní výkres součásti pouzdro matice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXV  

 

P íloha 17 (1/2) 
 Technologický postup součásti šestihranné pouzdro.  

ŠESTIHRůσσÉ POUZDRO 
Navrhl: Jan Blecha Datum: 4. 5. 2017 
Č. výkresu:A4-BP-01-008 Materiál: S235JRG1 
Č. po . / 

č. op 
Za ízení 

T ídicí číslo 
Operace Pozn. 

10/10 
 
 
 
20/20 

 
 

 
30/30 

 
 
 

 
40/40 

 
 
 
50/50 

 
 
60/60 

 
 
 
 
 

70/70 
 

 
80/80 

 
90/90 

 
 
 
 

100/100 

Pásová pila na kov 
ARG 130 

05967 
 

Optimum OPTIturn 
TU 3008 V 

04114 
 

Optimum OPTIturn 
TU 3008 V 

04114 
 
 

Optimum OPTIturn 
TU 3008 V 

04114 
 

Optimum OPTIturn 
TU 3008 V 

04114 
Frézky na kov Bow 

BF 20 Vario 
05222 

 
 
 

Frézky na kov Bow 
BF 20 Vario 

05222 
Ruční pracovišt  

09421 
Kontrolní pracovišt  

09863 
 
 
 
- 

ezat 
a) Upnout tyč Øβ0-6000.  
b) ezat  Øβ0-6000 na délku 52,15 +0/-0,3. 

 
Soustruţit čelo  

a) Upnout Ø20 na vzdálenosti 30. 
b) Zarovnat čelo. 

 
Vrtat 

a) Navrtat otvor  
b) Vrtat otvor Ø10,7 +0,2/-0 

 do hloubky 21,9 +0,2/-0. 
 

ezat závit  
a) ezat závit M12 +0,018/-0  

do hloubky 19,9 +0,2/-0. 
 
Srazit hranu 0,5x45° dle výkresu na závitu M12. 
 
 
Frézovat čelo 

a) Upnout Ø20 na vzdálenosti 13 do sklíčidla 
d licího p ístroje. 

b) Frézovat čelo na celkovou  
délku 50,15 +0/-0,3. 

 
Frézovat   

a) Frézovat šestihran 17 dle výkresu. 
 
Odjehlit ostré hrany 
 
Kontrola 

a) Kontrolovat šestihran 10%. 
b) Kontrolovat M12 10%. 

 
 
Vrtat 

a) Vrtat otvor pro pojistný kolík Ø  +0,012/-0 
po ustavení na st edovém pohybovém 
šroubu.  

 

http://pilous.cz/
http://pilous.cz/
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P íloha 17 (2/2) 
Technologický postup součásti šestihranné pouzdro.  

ŠESTIHRůσσÉ υτUZDRτ 
Navrhl: Jan Blecha Datum: 3. 5. 2017 
Č. výkresu:A4-BP-01-008 Materiál: S235JRG1 

Č.op Číslo nástroje 
ezná rychlost 
[m×min-1] 

τtáčky 
[min-1] 

Posuv 
[mm]  

Ší ka záb ru 
ost í [mm] 

10/10 T20  75 - - - 

20/20 T1 150 2390 0,2 0,5 

30/30 T9 100 2970 0,25 - 

40/40 T6 80 2122 1 - 

50/50 T2 150 2390 - - 

60/60 T15 120 2534 0,4 1 

70/70 T15 120 1910 0,4 1 

80/80 T21 - - - - 

90/90 - - - - - 

100/100 T10 100 3000 5 - 
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P íloha 1Ř 
Výrobní výkres součásti šestihranné pouzdro. 
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P íloha 1ř 
Výkres sestavy šroubového zvedáku 
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P íloha 20 
Seznam poloţek 
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P íloha 21 
Tabulka nástroj  

TůBULKů σÁSTRτJ  
Jméno: Jan Blecha Datum: 20. 5. 2017 

Číslo 
nástroje 

Název nástroje τznačení nástroje 
ezná 

rychlost 
[m×min-1] 

Posuv 
[mm] 

Ší ka 
záb ru ost í 

[mm] 

T1 Pravý stranový 
n ţ DIN 4980/ISO 6-18871 40-180 0,1-

1,2 0,5-2 

T2 Sráţecí n ţ DIN 4972/ISO 2-18862 40-180 0,1-
1,2 0,5-2 

T3 Zapichovací 
n ţ 

GX 09-1S0.60 R/ 
NCCE 12-1212 R/L 140-230 0,02-

0,8 - 

T4 
Závitovací n ţ   

Tr 18×4 - 
vn jší 

NTS ER-22 4.00 ISO/ 
C4-NTS SI R/L 22090-

22 
120 3,2-

6,0 - 

T5 Závitovací n ţ 
M12 - vn jší 

NTS ER-16 100 ISO/ 
C3NTS SE R/L 22040-

16 
80 0,25-

1,25 - 

T6 Závitovací n ţ 
M12 - vnit ní 

NTS IR-16 1.00 ISO/ 
S16M-NTS I R/L 16-20 80 0,25-

1,25 - 

T7 Závitník 
Tr 18×4 

ČSσ ββγ0ř7 HSS, 
Tr18x4 120 3,2-

6,0 - 

 
 

T8 St edicí vrták ČSσ ββ1110DIσ γγγů 50 0,08 - 

T9 Vrták Ø 10,7 HP245 5×10,7 100 0,05-
0,5 - 

T10 Vrták Ø4 HP243 3×4 100 0,05-
0,5 

- 

T11 Vrták Ø12 TK VRTÁK 3×12 100 0,05-
0,5 

- 

T12 Vrták Ø13,5 HP243 3×13,5 100 0,05-
0,5 

- 

T13 Výstruţník 
Ø12 ČSσ ββ14β0-12H8 10-15 0,05-

0,15 - 

T14 Záhlubník ČSσ ββ1604 - DIN 373 30 0,1-
0,3 - 

 

T15 Stopková fréza 
Ø20-4 b ity DIN 5602-R303GM 120 0,1-

0,4 0,5-3 

T16 Rádiusová 
fréza R10   DIN6518-VS HSSCo8 200 0,2 0,2-0,5 

T20 Pilový pás HSS M42 1.3247 75 - - 

T21 Ruční ná adí - - - - 

http://stimzet.cz/data/csn221110_cz.html
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P íloha 22 
Sloţení a mechanické vlastnosti pouţitých materiál . 

Tab. 15: Chemické sloţení oceli S235JRG1 

C Mn Si P S N Al  

max. 
0,170 

- - 
max. 
0,045 

max. 
0,045 

max. 
0,007 

- 

Tab. 16: Mechanické vlastnosti oceli S235JRG1 

Mechanické vlastnosti 
Provedení 

Tepeln  nezpracované σormalizačn  ţíhané 

Pevnost v tahu Rm [MPa] min. 370 min. 350 

Mez kluzu Re[MPa] min. 250 min. 220 

Taţnost ů10 [%] min. 7 min. 20 

Charakteristika oceli S235JRG1:  

σeušlechtilá konstrukční ocel obvyklé jakosti vhodná ke sva ování. Součásti 
konstrukční a stroj  tavn  sva ované, namáhané staticky i mírn  dynamicky, mén  
namáhaná sva ovaná potrubí a odbočnice, jezové konstrukce. Součásti sva ované 
ková sky. 

Tab. 17 Chemické sloţení litiny s lupínkovým grafitem EN-GJL-300 

C Mn Si P S N Al  

2,9 – 3,65 0,5 – 0,9 1,8 – 2,9 max. 0,3 max. 0,1 – – 

Tab. 18 Mechanické vlastnosti litiny s lupínkovým grafitem EN-GJL-300. 

Mechanické vlastnosti 
Hodnota 

Ědle pr ezu profiluě 

Pevnost v tahu Rm [MPa] 170 – 320 

Tvrdost HB 190-260 

Charakteristika litiny s lupínkovým grafitemEN-GJL-300: 

Materiál s vyšší pevností a tvrdost, dob e leštitelný, ot ruvzdorný, pouţitelný pro 
namáhané strojní součásti, dob e tlumí chv ní, obtíţná obrobitelnost, obtíţná 
sva itelnost, υouţití pro vodící lišty, ozubená kola, matice, formy. 

 


