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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem několika variant testovacího zařízení 

pro testy axiálních kloubů řízení osobních vozidel. Jednotlivé konstrukční varianty jsou 

hodnoceny na základě hodnotící matice a poté je vybrána nejlepší varianta. Zvolená konstrukční 

varianta obsahuje kompletní návrh včetně 3D modelů a pevnostních analýz, které se soustředí 

na nejvíce namáhané konstrukční uzle. Tyto konstrukční uzle jsou řešeny pomocí metody 

konečných prvků. Hydraulika a hydraulické prvky jsou řešeny stávajícím vybavením testovací 

laboratoře. V závěru této práce je řešena analýza rizik nové konstrukce a její ekonomické 

zhodnocení. 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the design of several variants of test rig for tests of axial ball 

joints of passenger cars. The individual design variants are evaluated based on the evaluation 

matrix and then the best option is selected. Selected proposal includes a complete design 

including 3D models and strength analyses that focus on the most stressed construction nodes. 

These design nodes are solved using the finite element method. Hydraulics and hydraulic 

elements are equipped by the existing equipment from a test lab. At the end of this thesis is 

solved risk analysis of the new construction and its economic evaluation. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

testovací zařízení, testovací lavice, železobetonová deska, test opotřebení, přímočarý 
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 ÚVOD 

Historie výroby a vývoje osobních vozidel se začala datovat na přelomu 19. - 20. století. Tehdy 

konstruktér Karl Benz požádal 29. ledna 1886 o patent na svůj první automobil. Jednalo se  

o tříkolku poháněnou výhradně spalovacím motorem. Tento okamžik je považován za počátek 

automobilové historie. Do roku 1888 byly dokončeny další tři vozidla. V jednom z nich 

manželka Karla Benze vykonala se svými syny stokilometrovou cestu z Mannheimu do 

Pforzheimu, což k novince přitáhlo značnou pozornost veřejnosti. [14] 

V průběhu dalších let se automobily stále zdokonalovaly a přibývalo jejich působení jak 

v osobním, tak i průmyslovém a armádním využití. Postupně přibývaly automobilky značek 

jako Mercedes-Benz, Peugeot, Renault, Fiat, Opel v Čechách, kopřivnický Präsident, později 

Tatra a Škoda auto založena Václavem Lurinem a Václavem Klementem. Nicméně všechny 

tyto značky mají společné – nutnost inovace k dosažení konkurenceschopnosti za pomoci 

verifikace nově navržených dílů. [9], [15] 

Cílem této diplomové práce je tedy konstrukční návrh testovacího zařízení pro testy 

axiálních kloubů osobního vozidla. Tyto testy jsou důležité k ověření životnosti kloubů dle 

zákaznických parametrů a specifikací a k testování nově navržených designů. 

Úvodní část práce je zaměřena na představení jednotlivých částí současného testovacího 

stroje pro testování kompletního portfolia kloubů společnosti THK Rhythm Automotive. 

Důležitou informací při navrhování podobného testovacího stroje je také znát jeho akční členy, 

směry pohybů jednotlivých elementů a funkce testovaného dílu. 

Praktická část práce se zprvu zaměřuje na vytvoření konceptů testovacího zařízení  

a výběrem nejlepšího řešení pomocí hodnotící matice. Zvolený konstrukční návrh je poté 

zpracován do 3D modelů a připraven pro analýzu nejvíce namáhaných konstrukčních uzlů. Tyto 

uzle jsou ověřovány pomocí metody konečných prvků. Výsledné konstrukční řešení je 

zaneseno do výkresové dokumentace. V závěru je zhodnocen konstrukční, technologický  

a ekonomický rozbor řešení a vytvořena analýza rizik nové konstrukce. 
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 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

V současné době firma THK Rhythm Automotive v Dačicích používá zkušební stoj na 

testování jednoho nebo dvou kulových kloubů současně. Klouby mohou být ve stroji 

zatěžovány navzájem kolmými silami, naklápěním a rotací současně. Stroj je vybaven 

klimatizační jednotkou napojenou na komoru stroje, ve které se nachází vzorek. 

Základní působiště sil pro zkoušení jednoho kloubu se protíná v jednom bodě. 

Horizontální osa a vertikální osa v nulové poloze mají průsečík v ose rotace naklopení testovací 

lavice a v ose rotace čepu vzorku.  

Vertikální válce je možné posouvat v horizontálním směru v rozsahu -100 až 250 mm. 

Při vyosení vertikálních válců je nutné používat vzorek s dostatečným počtem stupňů   

volnosti. [5] 

 Hlavní části současného testovacího zařízení 

Testovací zařízení postavené firmou INOVA se skládá z několika základních částí či podsestav. 

Ta část, na kterou jsou všechny zbylé komponenty vázány, se nazývá rám stroje. 

 Hlavní části testovacího zařízení [5] 
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 Rám stroje 

Hlavní funkcí rámu je zachytit síly vznikající při testování kulových kloubů osobních 

automobilů. Rám testovacího stroje je konstruován z obdélníkového profilu a silnostěnných 

plátů zaručujících dostatečnou tuhost stroje. Při provozu testovacího stroje dochází  

k přerušovanému nebo cyklickému namáhání jednotlivých částí vlivem opakovaných 

pracovních cyklů. Proto je rám stroje dimenzován tak, aby odolal únavovým lomům 

jednotlivých součástí. Rámy testovacích strojů musí zajišťovat dostatečnou statickou  

a dynamickou stabilitu. Konstrukce rámu je volena tak, aby umožňovala snadnou  

a jednoduchou obsluhu stroje, přístup k jednotlivým agregátům a základní předpoklad  

k bezpečnému provozu. 

 Modře zobrazený rám testovacího zařízení [5] 

 Testovací lavice 

Hlavní činností tzv. testovací lavice je vykonávání kyvného pohybu kolem horizontální osy  

a simulace výkyvných úhlů veškerých druhů kloubů. V lavici jsou uložené hydraulické 



 

21 

 

elementy k zajištění rotačních pohybů ve vertikální ose a upínací prvky k upnutí testovaného 

vzorku. Hydraulické elementy umístěné vně lavice jsou zakrytovány plechovým opláštěním. 

Lavice je usazena do rámu stroje s valivými ložisky. Výkyvný pohyb lavice je vykonáván přes 

kulový kloub vně stroje přímočarým hydromotorem (obr. 1 „válec tilt“). Rotační pohyb 

zajišťuje rotační hydromotor umístěný v ose kývání (obr. 1 „válec rotary“). [5] 

 Testovací lavice s upnutými vzorky (foto autor DP) 

 Hydraulické elementy 

Hydraulické elementy používané k pohonům strojů a k regulaci jejich výkonů a rychlostí jsou 

hlavními konstrukčními prvky testovacího stroje. Hydraulické elementy jsou tzv. srdcem 

každého stroje a rozhodují tak o výkonnosti, spolehlivosti a ekonomice jeho provozu. [8]  

Hydraulické elementy použité u současného testovacího zařízení jsou výhradně od 

dodavatele INOVA GmbH. Proto i označení hydraulických prvků je převzato od tohoto 

dodavatele či výrobce. 

Připojovací bloky – napáječe 

Provozní bloky neboli napáječe slouží k připojení hydraulických spotřebičů ke zdroji 

tlaku. Zajišťují pozvolný náběh tlaku, připojení a odpojení tlaku, odtlakování strany 

hydromotoru a provoz s omezeným výkonem. [5] 

Typový klíč: 

PB 2–65–250  

 PB – typ připojovacího bloku 

2 – počet připojení, nezávislé kanály 

65 – připojovací blok PB (l/min) 

250 – celkový nominální průtok oleje stojan – S (l/min) 

Napáječe jsou pro naše účely zpravidla stavebnicové, kde základním prvkem je 

připojovací blok. Ten realizuje hrazení, náběh tlaku s omezenou rychlostí, odtlakování strany 
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hydromotoru a provoz s omezeným průtokem a tlakem. Bloky se dodávají v různých 

modifikacích, které jsou určeny buď k montáži na stojan, nebo jsou určeny k jednotlivému 

použití. Všechny napáječe jsou vybaveny vývody opatřenými závitovými otvory pro připojení 

hadic či trubek. Volba těchto napáječů je závislá na několika parametrech. První z nich je 

jmenovitý tlak hydraulického okruhu. Dále důležitým parametrem je jmenovitý průtok v l/min. 

Také nesmějí být opomenuty připojovací otvory k napájení a připojitelnost ke stojanu. [5] 

 Připojovací blok [7] 

Připojovací desky 

Připojovací desky například typu SC tvoří bloky stavebnice hydraulických prvků, které 

slouží pro připojení oleje, servoventilů a jiných dalších bloků. Tyto desky se připojují na 

hydromotory typu AH, AG a jiné, rozměrově kompatibilní typy. Další z funkcí desek typů SC, 

SCH a SCA je napájení ložisek hydromotoru tlakovým olejem. Kromě toho lze na desky SCA 

a SCGA připojit hydropneumatické membránové akumulátory do přívodu P i odvodu T. [5] 

 Připojovací deska řady SCA [5] 
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Označení desek SC 

Př.: SC…65-10/100 

SC – SCH pro hydromotory bez akumulátorů  

SCA pro AH s akumulátory 

SCG pro AG bez akumulátorů 

SCGA pro AG s akumulátory 

SCP pro AS s akumulátory 

SCAT pro AT s akumulátory 

SCATT pro ATT s akumulátory  

65 – maximální souhrnný jmenovitý průtok připojitelných servoventilů 

10 – jmenovitá síla hydromotoru 

100 – zdvih hydromotoru 

 Příklad rozsáhlejší konfigurace s deskou SCA [5] 

Desky SC jsou konstruovány pro provozní tlak 28 MPa a pro průtok odpovídající 

prvnímu číslu v označení. Toto číslo udává jmenovitý průtok v litrech za minutu. Maximální 

průtok může dosahovat až dvojnásobné hodnoty. Rozměry desky, připojovací rozměry a typy 

připojitelných akumulátorů jsou uvedeny v příloze pro dodávané provedení připojovací desky. 

Rozměry desek jsou optimalizovány pro použití doporučených hydropneumatických 

akumulátorů. Případné použití jiných akumulátorů je závislé na jejich rozměrech a tvaru. [5] 

Multiventil 

Na připojovací desku se dále může a nemusí montovat multiventil, který slouží jako 

ochrana v seřizovacím módu. Princip multiventilu spočívá v propojení přední a zadní komory 

HM. Tím je zajištěno, že nemůže dojít k náhlému vyjetí válce přímočarého hydromotoru. 

Servoventil 

Na multiventil nebo také na připojovací desku se dále montuje servoventil, což je 

součást proporcionálního řízení a je tak posledním akčním členem celého hydraulického 

řetězce. Tyto servoventily napájejí přední a zadní části komor přímočarých hydromotorů. 

Membránové akumulátory 

Membránové akumulátory jsou uzavřené nádoby, které jsou navržené a vyrobené pro 

akumulaci kapalin pod tlakem. Skládají se z kapalinné a plynné části, kde membrána slouží 
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jako oddělující prvek. Hydraulické akumulátory jsou určeny výhradně pro zachycení  

a k opětovnému vydání tlakových kapalin. Pro membránové akumulátory musí být použita 

vhodná tlaková kapalina. Z hlediska konstrukce tak lze akumulátory dělit na svařované nebo 

šroubované. Většina membránových akumulátorů je bezúdržbová a má zaručený dlouhodobý 

bezporuchový chod. Je důležité dodržovat pravidelné intervaly kontrol plnícího tlaku dusíku, 

připojovacích míst apod. [12] 

        a)                                  b) 

 Membránové akumulátory: a) šroubovaný b) svařovaný [12] 

Filtrační agregát 

Filtrace olejů patří k velmi důležitým úkonům u hydraulických mechanismů. Bez čištění 

oleje by docházelo k příliš velkému opotřebení pohyblivých částí hydraulických elementů. Jako 

provozní kapalinu lze použít minerální olej nebo kapaliny na bázi minerálních olejů.  

 Hydromotory 

Tyto hydraulické prvky jsou významnou částí stroje, které dávají stroji rozsahy, v jakých bude 

pracovat – rozsahy maximálních sil, drah a frekvencí působících na testovaný vzorek. 

Přímočaré hydromotory s hydrostatickými ložisky 

Přímočaré hydromotory jsou určené hlavně pro kvazistatické a dynamické zatěžování. 

Mají průběžnou pístnici se symetrickými plochami. V pístnici je vestavěn indukční snímač 

polohy. Hydromotor má hydrostatická ložiska s polyamidovým potahem. Princip a provedení 

hydrostatického ložiska zaručuje vysokou radiální únosnost, dlouhou životnost a malé pasivní 

odpory. Polyamidový potah ložisek slouží jako těsnění, neboť pístnice je těsněna spárou.  

Za ložisky směrem ven od pístu je sběrná drážka, která odvádí prosáklý olej do kanálu L. Mezi 

sběrným kanálem a okolní atmosférou je těsnící můstek potažený polyamidem. Tento můstek 

omezuje přisávání vzduchu do systému. Píst je rovněž potažen polyamidem a je těsněn spárou. 

Pokud není překročena povolená boční síla, pak se píst nedotýká válce. Proto je jeho opotřebení 

i po dlouhém provozu velmi malé. [5] 

Udávaný zdvih hydromotoru je využitelný zdvih, kdy nedochází k omezování rychlosti. 

Maximální zdvih je větší o délku hydraulických tlumičů, které jsou na obou koncích zdvihu. 
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Funkcí tlumičů je pouze základní ochrana hydromotoru a nejsou určeny pro opakované 

zachytávání nárazů pístnice. [5] 

 Řez přímočarým hydromotorem AH [5] 

Hydromotory lze do silového řetězce upevňovat za přední i patní přírubu. Pokud  

je hydromotor určen pro zatěžování konstrukcí a objektů, lze ho výhodně napojit na kardanové 

klouby a siloměry. [5] 

Současný testovací stroj je osazen čtyřmi přímočarými hydromotory typu AH a pro 

kývání lavice je použit přímočarého hydromotoru stejného typu, ale nižšího výkonu.  

Typový klíč:  

AH 10 – 250 M 0 1 

 

 

 

 

 

 Parametry přímočarého hydromotoru AH současného testovacího stroje pro vertikální 

a horizontální zatěžování [5] 

Parametr Jednotka Hodnota 

Nominální síla kN 30 

Dynamická síla kN 24 

Jmenovitý zdvih mm 100 

Maximální zdvih mm 120 

Jmenovitý průtok servoventilu l/mm 38 

Linearita snímače polohy % 0,25 

Maximální pístová rychlost bez zátěže m/s 1 

zdvih [mm]  

modifikace 

pracovní tlak pn a způsob těsnění pístnice 

0 pn = 28 MPa, odsávání 

1 pn = 21 MPa, odsávání 

závity šroubů 

1 – metrické 

6 – palcové 

hydromotor 

s hydrostatickými 

ložisky 

jmenovitá síla [kN]  
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 Parametry přímočarého hydromotoru AH současného testovacího stroje pro naklápění 

testovací lavice [5] 

Parametr Jednotka Hodnota 

Nominální síla kN 10 

Dynamická síla kN 8 

Jmenovitý zdvih mm 150 

Maximální zdvih mm 170 

Jmenovitý úhel ° 76 

Maximální úhel ° 90 

Jmenovitý průtok servoventilu l/mm 38 

Linearita snímače polohy % 0,25 

Maximální pístová rychlost bez zátěže °/s 620 

 

Kyvné hydromotory 

Kyvné hydromotory jsou určené pro kvazistatická a dynamická zatížení. Mají 

dvoukřídlý rotor se symetrickými činnými plochami. Tyto hydromotory nejsou vhodné pro 

takové případy použití, ve kterých se počítá s absolutním utěsněním mezi komorami, zejména 

tam, kde se počítá s použitím komorových uzavíracích ventilů. [5] 

Hydromotor má hydrostatická axiální ložiska potažená polyamidem. Princip  

a provedení hydrostatických ložisek zaručuje vysokou nosnost, dlouhou životnost a nízké tření. 

Pokud dojde k překročení axiální síly, nedotýká se rotační píst čelních ploch víka. Polyamidová 

vrstva slouží jako ochrana při krátkodobém přetížení podélnými silami. [5] 

Radiální ložiska jsou provedena jako kluzná ložiska s polyamidovou vrstvou. Ložiska 

slouží současně jako štěrbinová těsnění. Za ložisky ve směru ven se nachází olejová sběrná 

drážka, která odvádí olej z netěsností do kanálu L. Mezi drážkou uniklého oleje a okolní 

atmosférou se nachází těsnící můstek potažený polyamidem. Tento můstek omezuje přisání 

vzduchu do systému. [5] 

Na všech plochách, u kterých by mohlo dojít ke kontaktu mezi rotačním pístem  

a válcem, se nachází polyamidová vrstva. Tímto také zůstává opotřebení rotačního válce po 

dlouhém provozu velmi nízké. [5] 

Uvedený úhlový zdvih hydromotoru je využitelný zdvih, při kterém nejsou nutná žádná 

omezení rychlosti. Maximální zdvih je větší o délku hydraulických tlumičů, které se nacházejí 

na obou koncích zdvihu. Tlumiče mají chránit rotační válec před poškozením, avšak neslouží 

k opakovanému zachycování nárazů rotačního pístu. [5]  

Pro řízení hydromotorů se doporučuje použít servoventily Moog, které se připojují 

pomocí desek SC. Tyto desky umožňují instalaci přívodních hadic, zásobníku tlakového oleje 

a jednoho až čtyř servoventilů. Počet servoventilů záleží na typu provedení. [5] 
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Současný testovací stroj je osazen jedním rotačním hydromotorem typu AT k zajištění 

rotačního pohybu dvou rotačních os na testovací lavici v rozsahu ± 43°. 

 Řez rotačním hydromotorem AT [5] 

Typový klíč: AT 4 M 01  

AT – kyvné hydromotory 

4 – jmenovitý kroutící moment v kNm 

MX1 – válcová hřídel výstupní 

MX2 – válcová hřídel s kuželem 

M0X – provedení bez hřídelového těsnění 

M1X – provedení se stíracími kroužky 

 Parametry rotačního hydromotoru AT současného testovacího stroje pro zajištění 

rotačního pohybu vertikální osy [5] 

Parametr Jednotka Hodnota 

Nominální síla kNm 1 

Dynamická síla kNm 0,8 

Jmenovitý zdvih ° 104 

Maximální zdvih ° 114 

Jmenovitý zdvih na hřídeli ke vzorku ° 90 

Maximální zdvih na hřídeli ke vzorku ° 100 

Jmenovitý průtok servoventilu l/mm 38 

Maximální pístová rychlost bez zátěže °/s 1130 
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 Mechanika kulových kloubů 

Kulové klouby jsou mechanické součásti pro spojení dvou dílů, které umožňují jejich vzájemný 

pohyb. Kloub má dva stupně volnosti, což je dostačující pro zajištění změny translačního 

pohybu na kývavý. Použitím kloubů je zamezeno jakéhokoliv příčení mezi pohonem a spojkou 

testovací lavice. 

 Táhlo s kloubem na současném testovacím stroji [5] 

Kulové klouby JB 

Kulové klouby jsou určeny pro spojování dílů silových řetězců v případech, kdy je třeba 

odstranit ohybové momenty nebo kdy je třeba zajistit požadovanou pohyblivost mechanismu. 

Klouby se vyznačují tzv. bezvůlovým chodem, malým třením, vysokou životností a malými 

rozměry. 

 Kulový kloub JB součástí táhla pro přenos translačního pohybu na rotační [7] 
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 Klimatická komora 

Klimatická komora odděluje testovací prostor od okolní atmosféry a zaručuje udržení 

požadovaných teplot během testu. Musí odolávat vysokým teplotám, které jsou přiváděny do 

komory klimatickou jednotkou. Komora je zkonstruována z vnějšího a vnitřní nerezového 

pláště, který je vyplněn termoizolací a těsnícími prvky. Přední čelo komory je opatřeno 

skleněným světlíkem pro vizuální kontrolu testovaného dílu. Tato část komory je připevněna 

k pojízdnému vozíku pro snadnější manipulaci při pře-nastavování stroje. Zadní část je pevně 

připevněna k rámu stroje. V komoře je několik otvorů, v horní části jsou dva otvory pro dvojici 

adaptérů vycházejících z vertikálních hydromotorů. V bočních stěnách jsou půlkruhové otvory 

pro připojení testovací lavice a v zadní části dva kruhové otvory pro zajištění cirkulace 

ohřívaného či chlazeného vzduchu klimatickou jednotkou. 

 Přední čelo klimatické komory současného stroje (foto autor DP) 

 Parametry klimatické komory [5] 

Parametr Jednotka Hodnota 

Nominální teplotní rozsah komory °C -40 ~ +140 

Pracovní teplotní rozsah komory °C -60 ~ +180 

 Klimatizační jednotka 

Klimatizační jednotka na obr. 13 je navržena pro simulování klimatických podmínek či teplot 

od brzdového systému, respektive brzdných kotoučů, brzdných třmenů a dalších elementů 

generujících teplo. Klimatizační jednotka od firmy CTS dosahuje rychlosti změny teploty  
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5 K/min, která je dostačující pro testy opotřebení, jelikož nedochází k častým změnám teplot 

v průběhu testu.  

 Klimatizační jednotka CTS (foto autor DP) 

Z komory na čelní straně jsou vyvedeny dva otvory, na které jsou připojeny dvě hadice. 

První hadice slouží pro přívod horkého nebo ochlazeného vzduchu do klimatické komory  

a druhá hadice slouží ke zpětnému odsávání vzduchu do klimatické jednotky. Tímto způsobem 

může vzduch cirkulovat mezi klimatickou jednotkou a komorou. 

 Parametry klimatické jednotky [10] 

Parametr Jednotka Hodnota 

Nominální teplotní rozsah jednotky °C -40 ~ +140 

Pracovní teplotní rozsah jednotky °C -60 ~ +180 

Rychlost změny teploty K/min 5 

Řízená relativní vlhkost v rozsahu % RH 10 - 95 

Max. ztrátový příkon testovaného zařízení kW při 20 °C 3 
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 Ukotvení stoje 

Během testování dochází k cyklickému zatěžování, a proto je konstrukce stoje uložena na 

pružných izolátorech vibrací, které významně snižují hluk a kmitání stroje. Pružné izolátory 

vibrací dávají stroji 6 stupňů volnosti, avšak s omezenou tuhostí. Touto izolací je značně snížen 

přenos přerušované nebo periodické síly nárazu. Izolátory jsou ukotveny kotvícími šrouby 

pevně do podlahy a jeho velikost záleží na hmotnosti stroje a cyklickém zatěžování. [14]  

 Pružný izolátor typu FN [14] 

 Bezpečnostní kryt a bezpečný provoz 

Z důvodu zamezení přístupu k nebezpečným částem stroje je stroj vybaven bezpečnostním 

krytem se zámkem (viz obr. 15). Tento kryt slouží zároveň také jako klimatická komora. 

Vysoký tlak je možno spustit pouze pokud je kryt uzavřen a uzamčen. Při otevřeném krytu lze 

stroj provozovat pouze v režimu nízkého tlaku, kdy je zároveň omezen průtok oleje  

a tím i rychlost pohybu pístnic na méně než 10 mm/s. 

Zámek stroje je vybaven světelnou indikací jeho stavu. Při rozsvícení zelené LED je 

zámek odemčen, při rozsvícení červené LED jsou dveře zavřeny a zámek uzamčen. [5] 

 Zámek bezpečnostního krytu [5] 
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 Pohyby a funkce testovacího zařízení  

Testovací zařízení pro testy opotřebení je multifunkční zařízení pro testování kloubů celého 

portfolia firmy THK. Počínaje od jednodušších komponentů vyžadující pouze jednoosé zatížení 

v kombinaci s naklápěním, anebo víceosé zatížení s rotací doplněné o naklápění. 

Popis akčních členů a směrů 

Na následujícím obr. 16 jsou znázorněny akční členy, které vykonávají jednotlivé 

pohyby k dosažení reprezentativní simulace opotřebení kloubů osobních automobilů. Zde 

popisovaný typ zařízení umožňuje testovat dva díly stejného typu současně. 

 Popis akčních členů směrů současného stroje [5]  

Dvojice přímočarých hydromotorů na obr. 16 označených #1.16 a #1.6 jsou navržené  

k vertikálnímu zatěžování směrem se shora dolů kolmo na testovací lavici v nulové poloze 

naklopení. Osy těchto hydromotorů prochází středem rotace rotačních členů na testovací lavici 

a kolmo na osu naklápění. K horizontálnímu neboli vodorovnému zatěžování je k dispozici také 

dvojice přímočarých hydromotorů označených na obr. 16 jako #1.17 a #1.7. Osy horizontálních 

hydromotorů mají průsečíky kolmo na osy naklápění a osy rotace. Naklápění lavice obstarává 

přímočarý hydromotor na obr. 16 značený #1.8 a rotaci os na lavici zajišťuje rotační hydromotor 

značený #1.9. [5] 
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 Axiální kloub řízení 

Axiální kloub se nachází na přední nápravě osobního vozidla a je připojen přímo k hřebenu 

řízení ze strany jedné a k čepu řízení ze strany druhé. Tyto dva komponenty tvoří tzv. spojovací 

tyč řízení.  Funkcí axiálního kloubu je přenos axiální síly přes čep řízení na těhlici kola. Axiální 

kloub se skládá zpravidla ze tří komponentů, hlavičky, čepu a plastového ložiska. Výkon kloubu 

ovlivňuje plastové ložisko v kombinaci s mazivem a dostatečná tuhost kloubu s minimální 

možnou axiální vůlí. 

 Axiální kloub řízení [13] 

 Testy kloubů 

Při vývoji nového produktu každý kloub podléhá různým testovacím úkonům, k nimž patří 

například test opotřebení. Tento typ testu patří k velmi důležitým verifikačním úkonům, které 

lze rozdělit na měření funkčních hodnot před testem opotřebení a po testu opotřebení. Kulové 

klouby podléhají přísnému testování a jsou na ně kladeny vysoké nároky od zákazníků.  

Z funkčního pohledu se měří moment, velikost momentu pro odtržení, elasticity a gradient. 

 Funkční testy 

Funkčnímu testy se ověřuje funkčnost kloubu při jasně definovaných měřících podmínkách. 

Testy se provádějí dle interních nebo zákaznických specifikací, které zohledňují například 

klimatické podmínky při testování, parametry měřícího stroje, rychlost prováděného testu, 

počet testovaných vzorků apod. K základním testům axiálních kloubů patří měření klopného 

momentu, klopného momentu pro odtržení, axiální elasticity a gradientu. Tyto čtyři parametry 

nejvíce ovlivňují celkový výkon axiálního kloubu. 

Měření momentu 

Zpravidla se měří dva typy momentu. U prvního z nich se zjišťuje maximální točivý 

moment a u druhého klopný moment potřebný k uvedení kulového čepu do pohybu. Při měření 
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klopného momentu test zahrnuje zpravidla 5 vyklopení v celém rozsahu pohybu od nulové 

polohy. Pro měření točivého monetu test zahrnuje 5 otočení kolem hlavní osy (360°). [4] 

 Momentová charakteristika při měření točivého nebo klopného momentu [6] 

Měření momentu odtržení 

Měří se maximální moment nutný k utržení kloubu při zatuhnutí tuku mezi plastovým 

ložiskem a čepem. Zpravidla musí být před testem vykonáno několik pohybů dle typu měřeného 

momentu, aby bylo zajištěno správné rozprostření maziva. Poté se nechá tzv. rozhýbaný kloub 

24 - 48 hodin relaxovat. Při samotném měření jsou provedeny 2 rotační či klopné pohyby, které 

jsou zaznamenány momentovou křivkou. Vyhodnocuje se maximální hodnota momentu 

odtržení zobrazena na obr.19. [4] 

 Momentová charakteristika při měření rotačního nebo klopného momentu 

odtržení [6] 
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Měření elasticity kloubu a gradientu 

Elasticita v kombinaci s gradientem má z velké části vliv na celkový výkon kloubu, 

tudíž je také nutné tento parametr sledovat měřením, kde lze rozdělit elasticitu na axiální  

a radiální. Měření spočívá v zatěžování kloubu kladnými a zápornými silami v požadovaném 

směru a zároveň snímání pohybu kulového čepu v hlavě. Zatížení je provedeno ve třech 

smyčkách v kladném i záporném směru. Vyhodnocuje se dráha v mm a gradient v kN/mm. [4] 

 Graf axiální a radiální elasticity a vyhodnocení tuhosti [6] 

 Testy opotřebení 

Test opotřebení je jeden z nejdůležitějších testů při vývoji kloubů osobních automobilů, jenž 

má za úkol verifikovat životnost kloubů v různých zátěžových či klimatických podmínkách. 

Z tohoto důvodu jsou kladené velké nároky na správné nastavení zákaznických požadavků 

reprezentující opotřebení kloubů běžnou jízdou automobilu. K reprezentativní simulaci testu 

opotřebení jsou zákazníkem poskytované tzv. drive file soubory. V těchto souborech jsou 

zaznamenány údaje o jízdních vlastnostech vozidla z měst, dálnic a okrskových komunikací. 

Princip testů spočívá v zatěžování kloubu v horizontálním, vertikálním nebo kombinovaném 

směru a současně vykonávání výkyvných a rotačních pohybů. Testovaná komponenta musí mít 

nastavené stejné kinematické podmínky jako na vozidle. Velikost sil, směrů a frekvence pohybů 

záleží na typu testovaného produktu. 

Silniční data 

V následující tab. 6 jsou znázorněny testovací podmínky pro test opotřebení axiálních 

kloubů. Jsou zde procentuálně definované zátěžné síly vycházející z maximální síly 15,3 kN. 

Stejně tak jsou definované úhly natočení testovací lavice z maximálního úhlu 31,5°. Zátěžné 

síly, klopné úhly a počty cyklů jsou definované pro provozní zatížení jako dálnice, okrskové 

silnice, města a parkování. Také se často definují síly vyvolané brzdnými účinky či výmoly 

označené jako PKW a LCV, které se ještě mohou rozlišovat dle užitkové hmotnosti vozidla.  
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 Příklad zákaznického požadavku na test opotřebení axiálního kloubu (Blok LKDL 12) 

Soubor hodnot pro test opotřebení axiálního kloubu 

Provozní zatížení 

Zatěžovací 

síla z max. 

síly [%] 

Max. síla 

15300 [N] 

Klopný úhel 

za max. úhlu  

± φ [%] 

Max. úhel 

31,5 [°] 

Frekvence 

naklápění 

lavice [Hz] 

Počet 

cyklů 

Teplota 

[°C] 
Suma cyklů ∑ 

B
lo

k
 L

K
D

L
 1

2
 

Dálnice / okrsková 

silnice 

30 4590 35 11,025 1 1000 60 15 000 

30 4590 35 11,025 1 2000 60 30 000 

20 3060 25 7,875 1 2000 60 30 000 

20 3060 25 7,875 1 12000 60 180 000 

10 1530 5 1,575 1 13000 60 195 000 

Město 

10 1530 20 6,3 1 17000 80 255 000 

20 3060 20 6,3 1 6000 80 90 000 

20 3060 20 6,3 1 5000 80 75 000 

30 4590 20 6,3 1 2000 80 30 000 

40 6120 20 6,3 1 2000 80 30 000 

60 9180 20 6,3 1 1000 80 15 000 

60 9180 15 4,725 0,1 2000 80 30 000 

Parkování za 

sucha / parkování 

70 10710 15 4,725 0,1 1000 80 15 000 

60 9180 15 4,725 0,1 2000 80 30 000 

40 6120 15 4,725 0,1 1000 80 15 000 

Opakování blokového programu (PWK 12: 15 x opakovat, LCV ≤ 3,5t: 17 x opakovat, LCV >3,5t: 20 x opakovat) 
Suma celkem cyklů ∑ 

1 035 000 
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Hlavní smyčka testu opotřebení axiálního kloubu má velikost 1 035 000 cyklů. K tomu 

se musí přičíst PKW část testu, která se opakuje 15x a poslední část LCV opakující se 15x do 

3,5 tuny hmotnosti automobilu. Takto definovaný test opotřebení trvá přibližně 15 dnů. 

Standardně pro tzv. validaci neboli schválení vyvíjeného produktu je nutné otestovat tři páry 

axiálních kloubů. 

Funkční měření axiálního kloubu po testu opotřebení 

Po testu opotřebení se vždy měří funkční hodnoty klopného momentu (MK), axiální elasticity 

(EA) a gradientu. Měření klopného momentu odtržení (MKL) nemá smysl, neboť téměř vždy 

je kloub natolik opotřebený, že tento typ momentu v kloubu vůbec nevznikne. V tab. 7 jsou 

zobrazeny funkční hodnoty před a po testu opotřebení. 

 Příklad funkčních hodnot před a po testu opotřebení 

Před testem opotřebení 

 

Po testu opotřebení 

    MKL MK EA Gradient MK EA Gradient 

Limity: Horní - 0,1 Nm - 150 kN/mm 0,1 Nm - 5 kN/mm 

  Dolní 10 Nm 3,5 Nm 0,04 mm - 3,5 Nm 0,3 mm - 

CD…0097 1 9,8 2,2 0,020 263 0,5 0,152 28 

CD…0099 2 9,2 2,0 0,025 205 0,6 0,125 22 

CD…0114 3 8,9 1,9 0,024 227 0,7 0,98 37 

CD…0117 4 9,6 1,8 0,027 200 0,6 0,78 35 

CD…0131 5 8,7 2,1 0,018 276 0,6 0,205 15 

CD…0132 6 9,8 1,8 0,025 204 0,7 0,248 12 

Z tabulky hodnot vyplývá, že klopné momenty po testu mají klesající tendenci stejně 

jako gradienty, naopak axiální elasticita roste. Na základě těchto funkčních hodnot lze z části 

vyhodnotit, jestli test proběhl úspěšně či ne. Aby byl test kompletní, musí být provedena 

analýza testovaného vzorku. Na obr. 21 příklad destrukce axiálního kloubu po testu opotřebení. 

 Analýza axiálního kloubu po testu opotřebení 
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 FORMULACE ŘEŠENÉHO PROBLÉMU A JEHO 

TECHNICKÁ A VÝVOJOVÁ ANALÝZA 

Z důvodu nedostatku testovacích kapacit pro testy opotřebení ve firmě THK Rhythm 

Automotive se nabízí možnost rozšíření testovací kapacity o nové jednoúčelové testovací 

zařízení pouze pro testy axiálních kloubů řízení. Současný dodavatel těchto testovacích zařízení 

nabízí pouze stroj pro testy celého portfolia kloubů a pořizovací cena takového stroje je velmi 

vysoká.  

Nové testovací zařízení musí splňovat stejná kritéria na výkon jako současné testovací 

stroje, ale pouze pro testy axiálních kloubů. Z tohoto důvodu lze celé testovací zařízení 

zjednodušit, neboť axiální klouby jsou zatěžovány při testu pouze jedním směrem – v tomto 

případě pouze zatěžování v axiální ose kloubu. Tímto odpadne komplikovaná konstrukce 

testovací lavice, neboť zde není potřeba rotace. Odstraněním rotace dojde k výraznému ušetření 

mechanických, hydraulických elementů, prostoru v oblasti testování a hmotnosti. Výsledná 

velikost, a hlavně hmotnost budou mít velký vliv na uložení celé testovací lavice. Musí zde být 

použita taková uložení, která budou odolávat statickému a dynamickému namáhání.  

Testovací laboratoř společnosti THK má několik volných přímočarých hydromotorů 

požadovaného výkonu, které je možno využít při stavbě nového zařízení. Veškeré obrábění či 

montážní práce lze provádět v prototypové dílně, která disponuje CNC frézkou, soustruhem  

a lisem. Výroba klimatické komory dle výkresové dokumentace bude zadána externí firmě. 

Celé testovací zařízení bude sestaveno na železobetonové desce s drážkami tvaru T. 

 Technické požadavky na navrhované testovací zařízení 

Parametr Jednotka Hodnota 

Maximální síla zatěžování v ose testování statická kN ±25 

Maximální síla zatěžování v ose testování dynamická kN ±20 

Rozsah výkyvu testovací lavice ° ±15 

Minimální a maximální teploty při testování °C -40 ~ +140 
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 VYMEZENÍ HLAVNÍHO CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem této diplomové práce je navržení testovacího zařízení pro testy opotřebení 

axiálních kloubů řízení. Testovací zařízení bude koncipováno pouze na jeden typ kloubu, což 

by mělo zaručit nižší pořizovací náklady ve srovnání se současným univerzálním testovacím 

strojem od firmy INOVA. Důvodem zvolení vývoje testovacího zařízení pro axiální kloub je 

fakt, že tyto klouby tvoří cca 30 % všech testů opotřebení a jednoduchost pohybů při testu. 

Navrhované testovací zařízení musí být schopno plnit všechny zákaznické požadavky. Proto 

musí být navrženo s dostatečnou pevností a tuhostí, aby odolávalo maximálním silám při dané 

frekvenci. Také musí umožňovat práci v kladných či záporných teplotách bez jakýchkoliv vůlí 

nebo deformací. Pro oddělení testovacího prostoru s okolní atmosférou musí být navržena 

klimatická komora zaručující dostatečnou těsnost. Na konci vývoje bude vytvořená zpráva  

s výpočty, výkresová dokumentace, technologické a ekonomické zhodnocení. 

 

Požadavky: 

▪ statická a dynamická pevnost 

▪ snadná manipulace, montáž i demontáž zařízení 

▪ snadná obsluha při seřizování, výměně testovaného vzorku 

▪ minimalizace výrobních nákladů 

▪ minimalizace hmotnosti 

▪ minimalizace hluku 

▪ nízké nároky na údržbu 

▪ bezpečný provoz zařízení
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 NÁVRH METODICKÉHO PŘÍSTUPU K ŘEŠENÍ 

Nedílnou součástí každého vývoje je stanovení nezbytných činností k dosažení co nejlepších 

výsledků. Často se jedná o detailní popis jednotlivých kroků, postupů nebo úseků vývoje, které 

by měly dovést konstruktéra k finálnímu řešení. 

 Popis činností nezbytných pro navržení testovacího zařízení 

a) Seznámení se se současným testovacím zařízením ve společnosti THK Rhythm 

Automotive. Nastudovat problematiku testování pomocí dostupné firemní literatury. 

Tyto znalosti následně zpracovat a zanést do rešerše.  

b) Na základě získaných poznatků o testovacím zařízení bude vytvořeno několik konceptů. 

Tyto koncepty musí splňovat všechny výše uvedené požadavky. Poté bude vyhodnocen 

nejlepší koncept pomocí metody hodnocení variant metodou vážených hodnot. 

c) Nejlepší koncept bude za pomocí CAD softwaru zpracován do digitální podoby. Dále 

budou následovat výpočty pomocí MKP metody.  

d) Na závěr bude vytvořena výkresová dokumentace pro výrobu jednotlivých 

komponentů. 

 Použitý software 

Pro tvorbu 3D modelů bude v této práci použit CAD software Catia V5 R26. V programu budou 

vytvářeny modely pro následující pevnostní výpočty v „solveru“ Abaqus. Aby začal „solver“ 

počítat, musí být pro něj připraven model s odpovídající topologií, hustotou sítě prvků, 

nakonfigurovaným materiálem a okrajovými podmínkami. Pro přípravu modelu bude použit 

software Hypermesh, který také umí zároveň vyhodnocovat rozložení napětí a plastické 

deformace. Ze softwaru bude poté generováno mnoho obrázků neboli barevných map s 

výslednými napětími a plastickými deformacemi. Následná výkresová dokumentace bude s 

ohledem na dodržení ISO norem a interních norem zpracovávána stejně jako 3D modely v Catii 

V5 R26. [9] 
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 NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ A VÝBĚR NEJLEPŠÍ 

VARIANTY 

Na základě výše uvedeného zadání byly vypracovány tři konstrukční varianty řešení 

testovacího zařízení pro testy axiálních kloubů. Všechny uvedené varianty řešení mají pro 

cyklická zatěžování testovaného vzorku dva přímočaré hydromotory. K zajištění kývavého 

pohybu je také použito přímočarého hydromotoru, avšak nižšího výkonu. Hydromotory  

a konstrukce testovacího stoje jsou umístěny na železobetonové desce s pružnými izolátory 

vibrací a T-drážkami tzv. T-slot bed plate. Všechna konstrukční řešení jsou koncipována 

v podobném funkčním řešení, ale konstrukčně odlišném uspořádání.  

 Stanovení konstrukčních kritérií při navrhování konceptu 

Koncepty testovacích zařízení budou koncipovány na železobetonové desce s T-drážkami 

z důvodu snížení nákladů na stavbu složitého rámu s dostatečnou tuhostí a pevností. Na této 

desce budou umístěny všechny části stroje počínaje od hydraulického pohonu, klimatické 

komory až po samotnou konstrukci testovací lavice.  

Rámy testovacích zařízení budou konstruovány ze silnostěnných ocelových plátů či 

obdélníkových profilů. Následně budou tyto profily svařené a stykové plochy obrobené na 

požadovanou přesnost. Rám zařízení musí mít dostatečnou tuhost a pevnost, aby unesl testovací 

lavici s testovaným vzorkem a zároveň odolával cyklickému zatěžování během testu. 

Při navrhování testovací lavice musí být zváženo, jestli konstruovat lavici s těžištěm 

v ose kývání, nebo mimo osu. Pokud bude umístěno těžiště lavice do osy kývání, vznik 

setrvačných sil bude minimální. Tyto síly by mohly mít negativní vliv na uložení lavice 

v ložiskách a také na celou konstrukci testovacího zařízení. Umístěním těžiště do osy kývání 

pravděpodobně naroste hmotnost celé lavice. Každá navrhovaná lavice musí mít centrovaný 

otvor a závity na roztečné kružnici pro upnutí speciální příruby. Tato příruba slouží pro upnutí 

testovaného kloubu. Pro jednotlivé typy kloubu se může tato příruba lišit, neboť každý kloub 

má jiné připojovací rozměry. Testovaný kloub musí mít vždy při testu kinematický bod v ose 

kývání lavice. 

K zajištění kývání lavice bude použit třetí přímočarý hydromotor, avšak nižšího výkonu 

než pro cyklická zatěžování. Z důvodu vykonávání přímočarého pohybu hydromotoru musí být 

navrhnut mechanismus pro změnu translačního pohybu na rotační pohyb. 

Při navrhování klimatické komory je důležité se soustředit na to, aby byla ohřívána co 

nejmenší oblast testovacího zařízení a nedocházelo tak ke zbytečnému ohřevu rámu, ložisek  

a teplotním ztrátám. Také je důležité zohlednit montáž a demontáž komory na testovacím 

zařízení a pravidelný přístup při výměně či nastavování nového vzorku.  
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 Varianta A 

První konstrukční variantou je uspořádání dvou testovacích lavic vedle sebe. V každé z lavic je 

možno testovat pouze jeden vzorek. Lavice jsou uloženy v horizontální poloze na dvou 

upínacích deskách. Dva přímočaré hydromotory 1 a 2 jsou ustaveny kolmo na osu kývání taktéž 

v horizontální poloze. Kývání lavic zajišťuje třetí z přímočarých hydromotorů umístěn z druhé 

strany bed platu. Přímočarý pohyb z hydromotoru je přenášen přes táhlo skládající se z dvojice 

kloubů. Klimatická komora zakrývá pouze část testovacího zařízení, aby nedocházelo 

k zbytečnému ohřevu částí stroje a k tepelným ztrátám. 

 Kompletní uspořádání varianty A 

 Testovací lavice 

Každá z lavic na obr. 23 je osazena dvojicí hřídelí, kde každá hřídel je uložena v domečku  

s ložiskem. Výhodou této koncepce je tuhost a hmotnost, protože na každou lavici působí síly 

pouze z jednoho hydraulického válce ve srovnání se současným testovacím strojem. Proto části 

stroje nemusí být natolik dimenzovány, aby odolávaly silám při testování. Pohyb lavic zajišťuje 

táhlo s dvěma klouby na koncích. Toto táhlo je z jedné strany uchyceno na dvojici hřídelí  

a z druhé strany připojeno k přímočarému hydromotoru. Při konstrukci testovacího zařízení je 

důležité zohlednit hmotnost testovací lavice a dalších komponentů z důvodu jednodušší 

montáže či demontáže částí stroje, výměny ložisek, údržby a také zhodnocení nákladů nutných 

k výrobě. Největší výhodou této koncepce je jednoduchost rámu. Část rámu tvoří dvě 

silnostěnné upínací desky, které svírají pravý úhel. Tyto desky jsou svařené a vyztužené proti 
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ohybu při zatěžování. Testovací lavice je navržena k upnutí jednoho axiálního kloubu do 

speciální příruby s požadovaným závitem. Lavice je navržena tak, aby její těžiště bylo v ose 

kývání. Tím je odstraněna setrvačná hmotnost. Odstraněním setrvačné hmotnosti docílíme 

zvýšení životnosti ložisek a kloubů, které zajišťují kývavý pohyb lavice. K snížení teplotního 

ohřevu částí stroje a ložisek je mezi lavicí a domečkem mezera pro stěnu klimatické komory. 

Ke zjednodušení manipulace při montáži či demontáži lavic je rám opatřen šrouby  

s oky pro uchycení lan. 

 Testovací lavice uložené v rámu 

 Upínací deska 

Upínací deska této koncepce nahrazuje zcela rám stroje. Tato deska se skládá z dvojice 

silnostěnných desek svírajících pravý úhel opatřenými drážkami. 

 Upínací deska s rámem a lavicí 
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Tyto drážky slouží pro uchycení rámu lavic na upínací desku a připevnění celé 

konstrukce na tzv. bed plate. Výhodou této upínací desky je univerzálnost, neboť je to 

standardizovaný díl používaný v testovací laboratoři. Dále tato upínací deska umožňuje 

variabilní upínání jak na bed platu, tak i celého konstrukčního celku s testovací lavicí 

v horizontální či vertikální poloze. Nevýhodou upínací desky je její hmotnost, cena, složitější 

výroba, nutnost obrábění drážek a dosedacích ploch. 

 Klimatická komora 

Klimatická komora se skládá ze tří základních částí označených na obr. 25. První spodní část 

je pevně připevněna k rámu nebo bed platu. Tato část má dva otvory pro přívod a odvod 

vzduchu z komory, otvory pro dva adaptéry od hydromotorů a otvory pro hřídele zajišťující 

spojení rámu s testovacími lavicemi. Střední část komory slouží jako vymezovací část, aby 

nedocházelo při otevírání horní části ke kontaktu s upínací deskou. Třetí částí je horní část 

neboli víko komory, které je připevněno otočnými závěsy k části střední. Komora je 

koncipována tak, aby zakrývala co nejmenší oblast stroje a minimum stroje bylo tepelně 

ovlivněno. Plášť komory je navržen z nerezového plechu s termoizolační výplní. Z důvodu 

použití dvou lavic připevněných na upínacích deskách je táhlo pro kývání lavic připojeno na 

hřídele mezi upínacími deskami. Proto je komora navržena tak, aby se vyhnula táhlu a tím 

nedocházelo k jeho ohřevu. Pro vizuální kontrolu vzorku během testu je ve víku komory 

umístěn světlík. 

 Klimatická komora varianty A 
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 Varianta B 

Druhou konstrukční variantou je testovací zařízení pouze s jednou lavicí. Na rozdíl od 

předchozího konstrukčního řešení tato varianta umožňuje upnout dva testované vzorky v jedné 

lavici. Lavice je uložena v horizontální poloze a přes dvě hřídele a ložiska je upevněna ve dvou 

sloupech. Stejně jako u varianty A cyklické zatěžování zajištují dva přímočaré hydromotory  

1 a 2. Výkyvný pohyb obstarává třetí z přímočarých hydromotorů přes táhlo s dvojicí kloubů 

na jednu hřídel lavice. Klimatická komora je navržena a umístěna tak, aby zabírala co nejmenší 

prostor a zakrývala pouze část s testovanými vzorky. 

 Kompletní uspořádání varianty B 

 Testovací lavice 

Tato varianta lavice umožňuje upnout dva testované vzorky naráz, jako tomu je na současném 

testovacím stroji. Oproti předchozí variantě na tuto lavici budou kladeny větší nároky, co se 

týče pevnosti a tuhosti, neboť síly kladené na testované vzorky se budou sčítat. S potřebou 

navýšení pevnosti a tuhosti lavice bude růst i její hmotnost. To může mít za následek stěžejní 

úkony při manipulaci s částmi stroje. Stejně jako předchozí varianta i tato má navrženou lavici 
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s těžištěm umístěném v ose kývání. K zajištění kývavého pohybu lavice je táhlo připojeno 

z vnější strany rámu na hřídel propojený s lavicí. 

 Testovací lavice uložená v domečku 

 Rám 

Rám stroje se skládá ze dvou konstrukčních celků. Jeden konstrukční celek se sestává z upínací 

desky s podélnými drážkami pro ukotvení na železobetonovou desku, poté následuje 

silnostěnný obdélníkový profil přivařený kolmo na upínací desku s drážkami. Tento profil musí 

být navržen s dostatečnou pevností a tuhostí a také sváry musí odolávat všem druhům 

zatěžování. Další částí je deska, která je navařena z druhé strany obdélníkového profilu. 

Poslední částí je tzv. domeček s ložisky. Domeček musí být napasován na přivařenou desku 

s požadovanou přesností a přichycen šrouby. Dvojice takto navržených konstrukčních celků 

tvoří nosnou konstrukci testovací lavice stroje. 

 Konstrukce rámu 
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 Klimatická komora 

Oproti předchozí variantě je tato komora jednoduššího tvaru, neboť se nemusí vyhýbat táhlu 

pro naklápění lavice. Skládá se ze dvou hlavních částí. Spodní část je nehybně zafixována k tzv. 

bed platu a horní část komory neboli víko k spodní části otočnými závěsy. Boky komory jsou 

umístěny v mezeře mezi lavicí a rámem. Tímto dojde k výraznému zamezení ohřevu ložisek. 

Plášť komory je navržen z nerezového plechu s termoizolační výplní. Víko komory je opatřeno 

světlíkem pro vizuální kontrolu stavu testovaného vzorku. 

 Klimatická komora varianty B 
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 Varianta C 

Poslední navrhovaná varianta má od předchozích konstrukčních řešení testovací lavice  

vertikálně uložené v ocelové konstrukci přes hřídele a ložiska. Každá z lavic umožňuje upnout 

pouze jeden testovaný vzorek stejně jako varianta A. Cyklická zatěžování vzorku jsou 

vykonávána přes dvojici přímočarých hydromotorů 1 a 2. Kývání lavic zajišťuje oproti 

předchozím variantám složitější kinematický mechanismus táhel. Na rozdíl od předchozích 

dvou variant je přímočarý hydromotor pro kývání uložen napříč přes železobetonovou desku. 

 Kompletní uspořádání varianty C 
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 Testovací lavice 

Podobně jako u varianty A má každá testovací lavice dvojici hřídelí, kde každá hřídel je uložena 

v domečku s ložiskem. Na rozdíl od varianty A jsou lavice a hřídele uloženy vertikálně. 

Výhodou této koncepce je tuhost a hmotnost lavice, protože na každou lavici působí síly pouze 

z jednoho hydraulického válce ve srovnání se současným testovacím strojem. Proto části stroje 

nemusí být natolik dimenzovány, aby odolávaly silám při testování. Je důležité zohlednit 

hmotnost testovací lavice a dalších komponentů z důvodu jednodušší montáže či demontáže 

částí stroje, dále také při výměně ložisek, údržbě a pořizovacích nákladech při výrobě. Obě 

lavice jsou navrženy k upnutí pouze jednoho axiálního kloubu do speciální příruby 

s požadovaným závitem. Lavice je navržena tak, aby její těžiště bylo v ose kývání. Tím je 

minimalizována setrvačná hmotnost. Jak již bylo řečeno, minimalizováním setrvačné hmotnosti 

bude docíleno zvýšení životnosti ložisek a kloubů, které zajišťují kývavý pohyb lavice. Kývavý 

pohyb je řešen přes dvojici táhel spojených napříč spojovacím táhlem. Spojovací táhlo je skrz 

spojku připojeno k táhlu s dvojicí kulových kloubů. K snížení teplotního ohřevu částí stroje  

a ložisek je mezi lavicí a domečky mezera pro stěnu klimatické komory. 

 Testovací lavice uložená v rámu 

 Rám 

Rám stroje se skládá stejně jako u varianty B ze dvou konstrukčních celků sloupového typu, 

které jsou propojeny dvěma příčnými deskami – horní a dolní. Sloupový držák je sestaven  

z upínací desky s podélnými drážkami pro ukotvení do železobetonové desky. Následuje 

silnostěnný obdélníkový profil přivařený kolmo na upínací desku s drážkami. Tento profil musí 

mít dostatečnou pevnost a tuhost a také sváry musí odolávat všem druhům zatěžování. Další 
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částí je deska, která je navařena z druhé strany obdélníkového profilu. Na tuto desku je 

připevněna horní příčná deska, která spojuje oba držáky. Ve spodní části je uložena spodní 

příčná deska zafixována do upínacích desek z obou stran. Obě příčné desky mají domečky pro 

uložení ložisek. 

 Konstrukce rámu 

 Klimatická komora 

Z obou předchozích variant komor je tato varianta nejsložitější, neboť musí být půlena napříč 

v ose kývání, a přístup k zajištění či jinému manipulovaní je ztížen kvůli rámu stroje. Přední 

část komory je ukotvena na pojízdném přímočarém vedení. Nevýhodou je pojezd pohyblivé 

části komory směrem k hydraulickým válcům, neboť tyto válce musí mít prodloužené adaptéry, 

aby bylo možné dosáhnout požadovaného prostoru pro seřízení vzorku. Zadní část komory je 

zafixována napevno. To může ztížit dostupnost k upevněnému vzorku. 

 Klimatická komora varianty C 
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 Shrnutí variant 

Sumarizace výhod a nevýhod jednotlivých konstrukčních variant by měla napomoci s výběrem 

nejlepší varianty. Nejlepší varianta bude vybrána ze tří konstrukčních upořádání, která splňují 

předpoklad funkčního návrhu. To znamená, že jakákoliv varianta bude vybrána, měla by za 

určitých podmínek fungovat. 

Varianta A 

+ jednoduchost upnutí rámu s lavicí na upínací desku 

+ nižší hmotnost testovací lavice 

+ standardizované upínací desky 

+ vysoká tuhost rámu a upínací desky 

- složitá klimatická komora (tři části) 

- obtížné spojení vnějších hřídelí 

- obtížný přístup ke spojce hřídelí a její montáž 

- více strojních součástí oproti variantě B (dvě lavice, čtyři hřídele, více ložisek apod.) 

Varianta B 

+ dva testované díly na jedné lavici 

+ jednoduchost přenosu translačního pohybu na kývavý 

+ nejjednodušší klimatická komora (pouze dvě části) 

+ jednoduchost rámu 

+ přístup k testovanému vzorku 

- vyšší hmotnost testovací lavice 

- tuhost rámu oproti variantě A 

Varianta C 

+ nižší hmotnost testovací lavice 

+ jednoduchost rámu 

- horší přístup k testovanému vzorku 

- složitý přenos translačního pohybu na kývavý 

- nižší tuhost rámu oproti variantě A 

- nejsložitější klimatická komora (čtyři části) 

- horší přístup k testovanému vzorku 

- více strojních součástí oproti variantě B (dvě lavice, čtyři hřídele, více ložisek apod.) 
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 Hodnocení variant 

Navržené koncepty jsou hodnoceny metodou vážených hodnot. Tato metoda hodnotí výhody  

a nevýhody jednotlivých návrhů. Při hodnocení je také důležité zvážit soulad s výrobním 

procesem, univerzálnost, snadnost změn, údržby apod. Hodnocení také záleží na zkušenostech 

konstruktéra, neboť vždy nejsou všechny informace známy. 

 Hodnotící kritéria 

Tyto hodnotící kritéria vychází z požadavků na navrhované testovací zařízení. Každému 

z kritérií je přiřazena váha dle důležitosti. Hodnocení jednotlivých kritérií se pohybuje od jedné 

do tří bodů. Tři body jsou maximum v hodnocení, což znamená velmi dobré řešení, 

jednoduchou konstrukci, nízké náklady apod. Naopak jedním bodem se hodnotí nedostatečná 

řešení, obtížná manipulace a jiné nevyhovující vlastnosti. 

 Tabulka hodnotících kritérií 

Váha 

kritéria 
Kritérium Hodnocení 

   
3 body 2 body 1 bod 

Velmi dobré Neutrální Špatné 

8 Statická a dynamická pevnost Dobrá Dostačující Nedostačující 

7 
Snadná obsluha při seřizování a 

výměně testovaného vzorku 
Jednoduchá Složitější Obtížná 

6 Bezpečný provoz Bezpečný 
Bezpečný s 

opatřením 
Nebezpečný 

5 
Snadná manipulace, montáž a 

demontáž zařízení 
Jednoduchá Normální Obtížná 

4 
Minimalizace výrobních 

nákladů 
Jednoduchá Složitější Obtížná 

3 Minimalizace hmotnosti Velká Střední Malá 

2 Nízké nároky na údržbu Bezúdržbové Periodická Permanentní 

1 Minimalizace hluku Tiché Hlučnější Hlučné 
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 Hodnocení jednotlivých variant 

Na základě hodnotící tabulky byla převzata kritéria i s jejich váhami kritérií pro hodnocení 

jednotlivých variant. Každé hodnocení je převedeno na číselnou hodnotu tak, že hodnota 

závažnosti kritéria je vynásobena jeho hodnocením. Poté jsou sečteny sloupce s číselnými 

hodnotami ve svislém směru pro každou variantu. Nejlépe hodnocená varianta bude mít 

nejvyšší bodovou hodnotu. 

 Tabulka hodnotících variant 

  Varianta A Varianta B Varianta C 

Kritérium 

Váha 

kritéria Hodnocení Součin 

Váha 

kritéria Hodnocení Součin 

Váha 

kritéria Hodnocení Součin 

Statická a dynamická 

pevnost 8 3 24 8 2 16 8 2 16 

Snadná obsluha při 

seřizování, výměně 

testovaného vzorku 7 2 14 7 3 21 7 1 7 

Bezpečný provoz 6 3 18 6 3 18 6 3 18 

Snadná manipulace, 

montáž a demontáž 

zařízení 5 2 10 5 3 15 5 1 5 

Minimalizace výrobních 

nákladů 4 2 8 4 3 12 4 1 4 

Minimalizace hmotnosti 3 2 6 3 3 9 3 2 6 

Nízké nároky na údržbu 2 3 6 2 3 6 2 2 4 

Minimalizace hluku 1 3 3 1 3 3 1 3 3 

Suma  89  100  63 

 Zvolená varianta 

Metodou vážených hodnot byla zvolena varianta B. Tato varianta dosáhla při hodnocení nejvíce 

bodů. Výhodou této varianty je především jednoduchost rámu, možnost upnutí dvou vzorků do 

testovací lavice naráz. Tato varianta má nejjednodušší přenos kývavého pohybu z hydromotoru 

na lavici, protože není třeba řešit například spojení dvou hřídelí od testovacích lavic, jak je tomu  

u varianty A.
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 KONSTRUKČNÍ A VÝPOČETNÍ ŘEŠENÍ 

V předchozí kapitole byly představeny možné varianty testovacího zařízení pro testy axiálních 

kloubů. Na základě hodnotících kritérií byla zvolena varianta B, která bude dále v této kapitole 

konstrukčně rozvíjena a za pomocí metody konečných prvků ověřována. Také budou navrženy 

hydraulické pohony a jim důležité základní hydraulické prvky.  

 Konstrukce 

Při konstruování testovacího stroje je nutné dbát na to, aby byla zajištěna dostatečná pevnost  

a tuhost strojních částí. Proto budou nejvíce namáhané konstrukční uzle řešeny metodou 

konečných prvků. K nejvíce namáhaným uzlům patří rám stroje, testovací lavice a hřídele, které 

přenáší kývavý pohyb na lavici a zároveň musí odolávat zátěžovým stavům působícím na 

testovaný vzorek. Dále budou řešeny konstrukční uzle, jako volba ložisek a uložení ložisek na 

hřídeli a domečku, návrh klimatické komory a konstrukce rámu pro upevnění hydromotorů. 

 Konstrukční řešení testovacího stroje varianty B 

 Rám a ukotvení rámu 

Rám testovacího zařízení je koncipován z dvou konstrukčních celků. Konstrukčním celkem je 

myšlený svařenec upínací desky, obdélníkového profilu, horní desky a výztuh. Upínací deska 
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je opatřena drážkami pro upnutí na bet plate šrouby M24 a matic s T-drážky. Na upínací desku 

jé navařen stojan obdélníkového profilu o standardizovaných rozměrech 200x120x5 mm  

a materiálu 11 503. Obdélníkový profil je uzavřen navařením horní desky, která je opatřena 

šesti otvory se závity M12x1,5. Sloup z obdélníkového profilu je vyztužen čtyřmi výztuhami  

o tloušťce plechu 15 mm. Dosedací plocha upínací desky a horní deska se závity musí být po 

svaření obrobena na požadovanou přesnost. Obrobením dosedacích ploch až po svaření 

docílíme větší přesnosti, která je důležitá k minimalizování nesouosostí při sestavování 

zařízení. Na horní desku bude poté napasován domeček s ložisky. Upínací deska, horní deska 

a vzpěry jsou navržené z materiálu 11 503 se zaručenou mezí pevnosti Rm 685 MPa. Tento 

materiál je vhodný pro strojní součásti a má zaručenou svařitelnost. Ochranou proti korozi je 

navržena aplikace komaxitové barvy, která musí být nanesena na rám po svaření, těsně před 

obrobením funkčních ploch a děr se závity. Celková hmotnost jedné strany rámu s domečkem, 

ložisky a ostatními díly z obr. 35 je přibližně 58,5 kg. Proto jsou ve výztuhách rámu otvory,  

za které je možné celý rám uchytit a přemístit na požadované místo.  

 Rám testovacího stroje 

 Konstrukce domečku ložisek 

Tento konstrukční prvek je usazen na horní desce rámu a přitažen šesti šrouby velikosti 

M12x50. Kvůli šířce rámu, která je 120 mm, musí jeden z domečku mít o jedno ložisko navíc. 

Jedná se o stranu, ze které bude připojeno táhlo pro kývání lavice. Toto ložisko bude spíše 
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sloužit jako podpora a nebude přenášet hlavní síly z lavice. Absencí tohoto ložiska by mohlo 

dojít k nechtěnému namáhání hřídele na ohyb. Neméně důležitým prvkem domečku je otvor se 

závitem pro šroubení na horní části domečku. Tímto otvorem bude přiváděn vzduch pro 

chlazení ložisek a hřídele, neboť během testu s vyššími teplotami okolo 100 °C by mohlo 

docházet k negativnímu nárůstu teplot těchto součástí a snížení životnosti. Přiváděný vzduch 

bude cirkulovat ze středu domečku skrz ložiska ven a dále, aby nebylo mazivo vytlačováno 

z ložisek příliš velkým tlakem vzduchu, dno domečku a horní deska budou opatřeny otvory pro 

odvedení ohřátého vzduchu. K zamezení vniku nečistot do ložisek jsou boky domečku opatřeny 

oboustrannými krytkami. Domeček bude kompletně obroben z plného materiálu. Materiál pro 

výrobu domečku je označen dle 14 220 se zaručenou mezí pevnosti 785 MPa. Povrch domečku 

bude černěn, aby nedocházelo postupem času ke korozi. Robustnost domečku bude ověřena 

v následující kapitole pomocí metody konečných prvků. Ložiska jsou uložena v soustavě 

jednotné díry v tolerančním poli díry H7/r6. 

 Domeček pro uložení ložisek a hřídele 

 Volba ložisek 

Při volbě ložisek je velmi důležité volit nejenom na základě jejich funkčnosti a použití, ale také 

je nutné zvážit prostorové nároky na uložení, směr zatížení, přesnost uložení, údržbu, vliv 

pracovní teploty, montáž a demontáž. Z již zmíněných technických požadavků na testovací 

zařízení je známo, že na zařízení bude vyvíjeno cyklické namáhání v radiálním směru. Proto 

jsou volena valivá ložiska válečková dvouřadá s plným počtem valivých těles. Tento typ ložiska 

má velkou tuhost v radiálním směru a dobrou přesnost chodu. Zástavba je i přes dvě řady 
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válečků stále vyhovující. Proto z katalogu výrobce SKF bylo vybráno ložisko s označením 

NNCF 5011 CV s odpovídajícími parametry. Toto ložisko má mezní únavové zatížení vyšší 

než zátěžný požadavek při testování. Při mezním únavovém zatížení nedochází k únavě kovu 

do stanovené úrovně zatížení. Jak již bylo zmíněno výše, aby nedocházelo k ohybu hřídele, bylo 

voleno ještě jedno ložisko s označením NCF 3009 CV. Jedná se o ložisko válečkové, jednořadé 

s plným počtem valivých těles. Při návrhu mazání ložisek musí být zohledněno několik aspektů. 

Prvním z nich je rozsah otáček a zatížení, dále volba maziva a jeho konzistence  

a stabilita. Dle doporučení výrobce ložisek SKF je doporučeno pro nízké otáčky a vyšší zátěže 

použít plastická maziva, která obsahují základní olejovou složku s vysokou viskozitou  

a pevnými přísadami, jako je grafit nebo sirník molybdenu. Aplikace maziva bude zajištěna 

přes kulovou maznici zobrazenou na předchozím obr. 36. 

 Parametry válečkového ložiska NNCF 5011 CV 

Parametr Jednotka Hodnota 

Základní dynamická únosnost [C] kN 190 

Základní statická únosnost [C0] kN 280 

Mezní únavové zatížení [PU] kN 34,5 

Referenční otáčky r/mm 3400 

Mezní otáčky  r/mm 4300 

Výpočtový součinitel [kr]  - 0,5 

Hmotnost ložiska kg 1,16 

 Parametry válečkového ložiska NCF 3009 CV 

Parametr Jednotka Hodnota 

Základní dynamická únosnost [C] kN 60,5 

Základní statická únosnost [C0] kN 78 

Mezní únavové zatížení [PU] kN 9,15 

Referenční otáčky r/mm 4300 

Mezní otáčky  r/mm 5300 

Výpočtový součinitel [kr]  - 0,3 

Hmotnost ložiska kg 0,4 

 Hřídel 

Při navrhování tohoto konstrukčního prvku muselo být zváženo více variant napojení hřídele 

na testovací lavici. Jednou z variant byla příruba s požadovaným počtem děr na roztečné 

kružnici a s dírou s drážkou pro pero v ose hřídele. Hřídel by se vsadila do příruby a zajistila 

stavěcím šroubem či kolíkem proti vysunutí. Nevýhodou této varianty by mohlo být postupné 

vymačkávání pera v hřídeli či přírubě, protože zde nedochází k rotačnímu pohybu, ale 

ke kývání o různých frekvencích. Proto byla volena varianta výroby hřídele s přírubou jako 

jedna součást. Výhodou tohoto řešení je absence více komponentů a tím nemusí být řešeno 
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uložení hřídele v přírubě, ale pouze uložení hřídele v lavici. Hřídel s přírubou má středěný 

průměr pro nasazení do otvoru v lavici. Tento průměr musí být velmi přesný s minimální vůlí, 

aby nedocházelo postupem času k vymačkávání. Také poloha díry na lavici musí být velmi 

přesná, protože její přesnost bude mít vliv na výslednou souosost obou hřídelí. Nesouosost 

hřídelí může mít negativní vliv na životnost strojních součástí, ale především na životnost 

ložisek. Ložiska na hřídeli jsou uložena v tolerančním poli jednotné hřídele S7/h6. Pro levou 

stranu je hřídel delší než pro pravou stranu, protože je k hřídeli připojeno táhlo zajištěné maticí. 

Hřídel bude povrchově kalena do hloubky 2,5 mm s tvrdostí 55 HRC. Tímto bude zamezeno 

postupnému vymačkávání povrchu hřídele od ložisek a zvýšení pevnosti na ohyb. Stejně jako 

domeček, tak i hřídel bude mít ochranu proti korozi černěním.  

 Hřídel s drážkou pro pero a dvěma válečkovými ložisky 

 Testovací lavice 

Tato část testovacího zařízení je poslední částí z celého konstrukčního celku, která musí být 

ověřena metodou konečných prvků. Při navrhování testovací lavice musí být kladeno velké úsilí 

na minimalizaci hmotnosti a velikost lavice. Tento díl je zcela obroben z plného materiálu  

a nikoliv svařován. Obrobení z plného materiálu bylo voleno z důvodu vyšší přesnosti a snížení 

velikosti vrubu v oblasti napojení bočnic, ve kterých jsou otvory pro připojení hřídelí. 

Výrazným ušetření materiálu při obrábění je dosaženo odnímatelným protizávažím z materiálu 

11 320, které je přišroubováno dvěma šrouby velikosti M16x140 na každé straně. Tato 

protizávaží vyrovnávají lavici tak, aby její těžiště bylo co nejblíže ose kývání. Čím blíže bude 

těžiště v ose kývání, tím budou menší setrvačné síly od nevyváženého materiálu. Setrvačné síly 

mohou mít negativní vliv na strojní součásti, ale především budou mít vliv na výkon a výdrž 

ložisek. Přestože velikost a hmotnost lavice je co nejvíce minimalizována, jsou k lavici 

přišroubována dvě závěsná oka pro snazší manipulaci. Hmotnost lavice s odnímatelným 
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závažím, přírubami a hřídelemi činí 38,8 kg. Každá z přírub určených pro upnutí testovaného 

vzorku je přišroubována k lavici šesti šrouby M10x25 a jejich roztečná vzdálenost je 250 mm. 

Příruby musí být vyměnitelné z důvodu konektivity s různými typy závitů či jiných přípojných 

bodů. Každý do příruby našroubovány vzorek musí mít kinematický bod v ose kývání.  

Materiál 14 220 je použit na testovací lavici i příruby. Všechny tyto části mají povrchovou 

úpravu černěním. 

 Testovací lavice 

 Kulové táhlo pro kývání lavice 

Důvodem užití názvu kulové táhlo pro tento konstrukční celek je fakt, že na obou koncích táhla 

jsou použité kulové klouby. Kulový kloub zajišťuje plynulý pohyb táhla a tím i přenos 

translačního pohybu na hřídel. Použití kulového kloubu je výhodou v počtu stupňů volnosti na 

rozdíl od ložiska.  

 Kompletní sestava táhla připojeného na hřídel 
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Kloub má dva stupně volnosti, což umožňuje pohyb táhla vpřed a vzad, a pokud není 

přesně táhlo v ose translačního pohybu, tak i do určité míry zleva doprava. Toto s ložiskem není 

možné, a pokud by táhlo nebylo přesně usazeno v ose pohybu válce přímočarého hydromotoru, 

docházelo by k nadměrnému zatížení a rychlému opotřebení ložisek. Proto nepřesné nastavení 

táhla do osy válce hydromotoru kompenzují dva kulové klouby spojené silnostěnnou bezešvou 

trubkou průměru 28x4 mm. Oba klouby jsou vložené do spojek s rozříznutou stěnou dutiny pro 

vyšší zvěrnou sílu a zajištěné šroubem M10x60. Spojka mezi kloubem a hřídelí musí být 

navržena tak, aby kinematický bod kloubu byl v ose hřídele. Pokud by byl kinematický bod 

mimo osu hřídele, musel by technik přepočítávat úhel natočení lavice versus velikost 

transakčního pohybu. To znamená, že pro jednu stranu naklopení lavice by byla potřeba jiná 

vzdálenost přímočarého pohybu než na druhou stranu.  

 Klimatická komora 

Tento konstrukční celek je složen z několika částí a určen pro simulaci klimatických podmínek. 

Klimatická komora se sestává z horní a dolní části, přičemž horní část neboli víko je otvíratelná 

kvůli možnosti seřízení stroje či vzorku před testem nebo po testu. Vnitřní i vnější stěny komory 

jsou navrženy z nerezového plechu o tloušťce 2 mm. Mezera mezi stěnami je vyplněna 

izolačními deskami SILCA 250 KM. Celková tloušťka stěny komory je 75 mm. Pro vizuální 

kontrolu testovaného vzorku je na horním víku umístěn světlík z čtyřvrstvého skla, aby bylo 

zamezeno co nejvíce teplotním ztrátám. 

 Klimatická komora 
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K utěsnění dosedacích ploch mezi horní a dolní částí komory jsou na horní část nalepené 

dvě řady silikonového těsnění od firmy RUBENA. Pro zajištění cirkulace vzduchu z klimatické 

jednotky jsou na boku spodní části dvě příruby s připojovacím průměrem 148 mm. Tyto příruby 

jsou standardní velikosti užívané v testovací laboratoři THK. Mezi bezpečnostní prvky komory 

lze zařadit dvojici uzávěrových horizontálních upínačů DESTACO. Jsou to upínače zamezující 

samovolnému otevření horní části komory, protože ke zlepšení manipulace je tato část osazena 

dvojicí plynových vzpěr. Tyto vzpěry musí být navrženy tak, aby nebyla manipulace s víkem  

o hmotnosti 79,5 kg příliš náročná. Dalším bezpečnostním prvkem je bezpečnostní zámek, který 

v případě rozepnutí zastaví probíhající test. 

 Bezpečnostní zámek TZ [18] 

Celá komora je posazena na svařenou konstrukci z obdélníkového profilu velikosti  

25 mm. Tato konstrukce je navržena pro drobné vyrovnávání nerovností pomocí stavěcích 

šroubů v jednotlivých rozích. 

Návrh a výpočet plynové vzpěry: 

Pro navržení dostatečně silné plynové vzpěry slouží matematický vztah, který 

doporučují výrobci plynových vzpěr. Tímto vztahem se vypočte potřebná síla, podle které se 

vybere vhodný typ vzpěry. Vzpěru je potřeba také vybírat s ohledem na potřebnou koncovku, 

zdvih tlumiče a bezpečnostní koeficient, který je pro tuto aplikaci volen 15 %. 

Vztah pro výpočet síly vzpěry: 

𝐹 =
𝐺. 𝐿

𝑊. 𝑋
+ 15% 

  

kde:  G – tíha víka 

L – poloha těžiště v horizontální ose 

W – pákové rameno plynové vzpěry 

X – počet plynových vzpěr 
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 Silový diagram 

Dosazením do vztahu vyjde potřebná síla pro zdvih horní části komory: 

𝐹 =
80.630

172.2
+ 15% = 168,5 𝑁 

  

Na základě výpočtu byla zjištěna potřebná síla k zajištění snadné manipulace s víkem 

komory.  Tato síla byla vypočítána na 168,5 N. Velikost zdvihu byla zjištěna experimentálně 

v CAD programu a stanovena na hodnotu 173 mm. Aby nedošlo k nechtěnému zavření víka, 

musí mít horní víko pojistku. Toto lze řešit buď mechanickým zajištujícím mechanismem, nebo 

použitím speciální vzpěry s pojistkou stop polohy. Speciální vzpěra je navržena tak, aby 

v případě náhlé poruchy zabránila zranění obsluhy. Princip spočívá v krytu, který zabrání 

nechtěnému zavření vzpěry. Pro zavření vzpěry je nutné stlačit pojistku krytu. V případě použití 

dvou pístnic na víku musí být použita pouze jedna vzpěra s pojistkou stop. Víko se dvěma 

těmito vzpěrami by nezavřela jedna osoba kvůli nutnosti stlačení obou pojistek. Z výše 

zmíněných údajů byla zvolena vzpěra od výrobce MOLITON s následujícími parametry.  

Parametry plynové vzpěry: 

▪ Délka: 507 mm 

▪ Zdvih: 210 mm 

▪ Zatížení F1: 300 N 

▪ Průměr pístnice: 8 mm 

▪ Průměr válce: 18 mm 

▪ Rychlost výsuvu: cca 40 mm/s 

▪ Koncovka na válci: M8x10 mm 

▪ Koncovka na pístnici: M8x10 mm 

▪ Specifikace: vzpěra s pojistkou STOP polohy 
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 Dráha válce HM pro natočení lavice 

Potřebná dráha k natočení testovací lavice byla zjištěna z modelu, kde byl nastaven úhel 

natočení lavice i se spojkou z hřídele, která obepíná tělo kulového kloubu. Úhel velikosti 

natočení ±15° byl volen z výše zadaných požadavků na testovací zařízení. Zjištěná translační 

hodnota k dosažení tohoto úhlu je ±20 mm. 

 Potřebná translační hodnota pro natočení lavice dle požadavku 

 Maximální úhel natočení lavice 

Maximální možný úhel natočení testovací lavice je ±25° při délce vysunutí válce 

hydromotoru ±33 mm. Tato hodnota nesmí být překročena, jinak dojde ke kontaktu krčku na 

kulovém čepu a límečku, kde při tomto vysunutí je mezera pouze 0,26 mm. Zjištěná velikost 

translačního pohybu bude důležitá pří volbě zdvihu přímočarého hydromotoru. 

 Maximální dovolené natočení lavice 



 

69 

 

 Rám hydromotorů 

Nedílnou součástí testovacího stroje je uložení hydromotorů do rámů s dostatečnou pevností  

a tuhostí. Rámy hydromotorů lze rozdělit na rám pro dvojici přímočarých hydromotorů 

určených pro cyklické zatěžování testovaného vzorku až do 25 kN a rám pro uložení 

přímočarého hydromotoru k zajištění kývavého pohybu lavice. U rámu pro kývání není nutné 

klást tak vysoké nároky na tuhost a pevnost rámu, neboť síly nejsou příliš vysoké ve srovnání 

se silami zátěžnými.  

Rám pro cyklické zatěžování se sestává z pěti silnostěnných plátu, které jsou svařeny 

ve všech koutech. Po svaření bude rám natřen nátěrem proti korozi a následně budou obrobeny 

všechny funkční plochy k zajištění správné geometrie pro usazení hydromotorů. Funkčními 

plochami jsou dosedací plochy na upínací desce, drážky pro kotvící šrouby a kruhové kapsy 

pro uložení hydromotorů s dírami pro šrouby M12x55. Rám na obr. 45 je ukotven na bed plate 

desce pomocí šroubů M24 a matic s T-drážky. Hydromotory musí být pootočeny v rámu o 36°, 

protože rozteč os válců je pouze 250 mm. Hmotnost rámu pro dvojici hydromotorů je 195 kg, 

což znamená, že pro manipulaci bude třeba jeřábu či jiného manipulátoru. Pro jednodušší 

manipulaci s rámem byly přidány do vyztužujících desek otvory k uchycení transportních lan, 

háků apod. 

 Přímočaré hydromotory uložené ve svařovaném rámu 

Rám na obr. 46 je navržen pouze pro jeden hydromotor a na rozdíl od předchozího rámu 

zde nemusí být hydromotor natáčen.  Konstrukce je velmi podobná jako u předchozího rámu, 

stejně jako povrchová úprava či obrábění funkčních ploch. Jak již bylo zmíněno, tento rám 

nemusí odolávat tak vysokým zátěžným silám, a proto k ukotvení postačují pouze čtyři kotvící 
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šrouby o velikosti M24. Všechny šrouby jsou voleny s pevnostní třídou 12.9. Hmotnost tohoto 

rámu činí 115 kg, a proto jsou také ve výztuhách otvory k uchycení transportních lan, háku 

apod. 

 Přímočarý hydromotor uložený ve svařovaném rámu 

 Sestavení testovacího stroje 

S ohledem na bezpečnost obsluhy a zachování funkčnosti zařízení je vypracován stručný 

montážní postup. Při nesprávném sestavení by mohlo dojít k ovlivnění funkci stroje, vyššímu 

opotřebení ložisek, hluku, vibracím apod. 

Postup montáže testovací lavice s rámem: 

1) nalisujte ložisko 7 do domečku 5 

2) nasaďte krytku 10 na hřídel 3 

3) do domečku 5 s ložiskem 7 nalisujte hřídel 3 s nasazenou krytkou 10 

4) krytku 10 přišroubujte šrouby 12 k domečku 5 

5) nalisujte ložisko 7 a 8 do domečku 6 

6) nasaďte krytku 10 na hřídel 4 

7) do domečku 6 s ložiskem 7 a 8 nalisujte hřídel 4 s nasazenou krytkou 10 

8) krytku 10 přišroubujte šrouby 12 k domečku 6 

9) přišroubujte závěsné oka 25 na testovací lavici 2 

10) částečnou sestavu hřídele 3 a 4 s domečky usaďte z každé strany do lavice 4. Delší hřídel 

2 usadit ze strany, kde má být připojena k táhlu pro kývání. 
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11) celou sestavu usaďte na rám 1 

12) zapolohujte a přišroubujte celou sestavu šrouby 11 k rámu 1 

13) přišroubujte protizávaží 19 k testovací lavici 2 šrouby 20 

14) přišroubujte přírubu 17 k testovací lavici 2 šrouby 18 

15) přišroubujte ukazatel 22 šrouby 23 

16) přišroubujte úhlové pravítko 21 šrouby 23 

 Montážní schematický nákres rámu s testovací lavicí 

Postupy sestavení dalších částí jako klimatické komory, kulového táhla či montáže 

hydromotorů na rámy nejsou nutné. Jsou to jednoduché montáže, které nevyžádají detailní 

postup. Pro montáž takových částí bude dostačující výkres sestavy. 

 Příprava modelů pro pevnostní analýzu 

Tato část kapitoly je zaměřena na pevnostní analýzu nejvíce namáhaných konstrukčních uzlů, 

jako je rám stroje, hřídel, testovací lavice a rámy pro uložení hydromotorů. Tyto části musí být 

ověřeny na statické a dynamické namáhání, neboť jak bylo dříve řečeno, testovací zařízení je 

cyklicky zatěžováno. Statická analýza bude řešena pomocí metody konečných prvků a na 

základě jejích výsledků bude řešena dynamická analýza. Ta bude vycházet z Wöhlerova 

diagramu pro střídavé souměrné harmonické napětí. 
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 Import geometrie 

Při vkládání geometrie do softwaru Hypermesh pro pre-processing musí být model přizpůsoben 

potřebám výpočtu. To znamená, že jsou odstraněny všechny přebytečné prvky, které nemají 

výrazný vliv na výsledek pevnostní analýzy. V tomto případě se jedná o drobné úkosy, rádiusy 

či malé otvory na domečku a horní desce. Ponecháním těchto prvků v modelu by mohlo 

znamenat navýšení výpočetních časů. Jelikož se jedná o téměř symetrický model s minimální 

geometrickou odchylkou, lze simulovat pouze jednu polovinu. Tato možnost velmi zrychlí 

výpočetní časy při hledání nejlepší varianty.  

 Konečno prvková síť  

Tvorba sítě tvoří velmi důležitý prvek analýzy návrhu. Automatické síťování v softwaru vytváří 

síť podle globální velikosti prvku, tolerance a zadání lokálního zjemnění sítě. Zjemnění sítě 

umožňuje zadat různé velikosti prvků pro součásti, plochy, hrany a vrcholy. Software odhadne 

globální velikost prvku pro model pomocí objemu, povrchu a jiných geometrických detailů.  

V tomto případě velikost vytvořené sítě, tzn. počet uzlů a prvků, závisí na geometrii modelu, 

velikosti prvků, lokálních zjemnění sítě a její toleranci. V počátku analýzy návrhu, kdy často 

postačují pouze přibližné výsledky, je možné zadat větší velikost prvku a dosáhnout tak 

rychlejšího řešení. V případě potřeby dosáhnout přesnějších výsledků je zapotřebí zjemnění 

konečno prvkové sítě. [9] 

 Síťování modelu 

Model je síťován díl po díle v závislosti na jeho tvaru a funkci jednotlivých částí. Rám je 

síťován po jeho částech od spodní desky, stojanu, horní desky a výztuh. Všechny části rámu 

mají stejný typ elementu C3D8R, ale rozdílnou velikost.  Element C3D8R je také použit pro 

ložiska a hřídele. Tento typ elementu je obecně použitelný lineární cihlový prvek. Je vhodný 

právě pro rovinné díly z plechu a rotační součásti. Tento typ elementu tvoří 8 uzlů. Neměl by 

se používat pro vysoké hodnoty Poissonova čísla a tenké plechy. Prvek má pak tendenci být 

příliš tuhý pří ohýbání.  

 Typ elementu C3D8R [21] 

Pro síťování domečku a testovací lavice je vhodným typem univerzální čtvercový prvek 

s označením C3D10I. Je to typ elementu nazývaný „tetrahedral“ druhého řádu. Elementem 



 

73 

 

druhého řádu znamená, že mezi krajními uzly jsou další uzly, jak je tomu na obr. 49. Výhodou 

druhého řádu je, že zvýšením počtu uzlů budou dosažené výsledky analýzy přesnější. 

 Typ elementu C3D10I [21] 

Posledním použitým typem elementu je element C3D6. Je to univerzální klínový prvek, 

který je použit pro síťování středu hřídele. Důvodem je, že téměř celá hřídel je síťována 

čtvercovými elementy C3D8R. Těmito elementy není možné tzv. dosíťovat rotační součást až 

do osy rotace, proto je použit právě tento typ elementu. 

 Typ elementu C3D6 [21] 

Všechny použité typy elementů k síťování modelu jsou zaznamenány v následující 

tabulce s definovanou velikostí elementu každého síťovaného komponentu. 

 Definice typu a velikosti síťování pro jednotlivé komponenty 

Komponenty Typ elementu Velikost elementu 

Rám testovacího zařízení - - 

   Stojan C3D8R 2,5 mm 

   Spodní deska C3D8R 4,5 mm 

   Horní deska C3D8R 5 mm 

   Výztuhy C3D8R 5 mm 

Domeček C3D10I 4 mm 

Ložiska C3D8R 4 mm 

Hřídel C3D6, C3D8R 5 mm 

Lavice C3D10I 5 mm 

Rám hydromotorů C3D8R 5 mm 
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Na následujícím obr. 51 je znázorněné kompletní síťování všech částí modelu 

testovacího zařízení s vyobrazenými typy jednotlivých elementů z tab. 13. Ložiska síťovaná 

elementem C3D8R jsou zde použita pouze jako výplň mezi hřídelí a dutinou domečku, tudíž 

nebude tato výplň později vyhodnocována. 

 Síťovanání modelu 

Síťování povrchově kaleného hřídele 

V konstrukční části této práce byla navržena hřídel s povrchovým kalením pro zvýšení 

tvrdosti povrchu proti vymačkání od ložiska a k zvýšení celkové pevnosti hřídele. Povrchové 

kalení bylo voleno i z toho důvodu, že jádro hřídele zůstane houževnaté, což pro dynamicky 

namáhané strojní součásti je výhodou.  K nasimulování tohoto stavu byla na hřídel přidána ještě 

jedna vrstvička síťování elementem C3D8R o velikosti 2,5 mm. Tomuto elementu byly 

přiřazeny materiálové vlastnosti kaleného materiálu o tvrdosti 55 HRC. Jak je vidět na obr. 52, 
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velikost elementu 2,5 mm se postupně zvětšuje až na velikost elementu 5 mm. Tímto je 

připraven model k definování vazeb mezi jednotlivými díly a následnému spuštění výpočtu. 

 Síťování povrchu hřídele pro simulaci povrchového kalení 

 Definování vazeb 

Vkládáním vazeb jsou vytvářené geometrické vztahy mezi jednotlivými součástmi sestavy. 

Vazbám lze definovat jejich stupně volnosti v lineárním nebo rotačním směru a jsou řešeny 

dohromady jako jeden systém. Nezáleží na pořadí vložení, v němž jsou přidávány do systému, 

ale všechny vazby se řeší současně.  

Pro spojení jednotlivých částí modelů je použita tzv. vazba tie constraint neboli pevná 

vazba, která vychází ze softwaru Abaqus. Tato vazba umožňuje spojit dvě oblasti modelu,  

i když síťování částí je odlišné. Stejný typ vazby je použit pro všechny kontaktní plochy 

v modelu. Při vytváření vazby musí být nejdříve definována hlavní plocha jedné části, která 

může být vybrána z plochy nebo z nějaké oblasti uzlů. Pro druhý díl musí být vybrané  

to samé – buď nějaká plocha, nebo oblast uzlů. Takto zvolené plochy či uzle se definují jako 

pán (master) a otrok (slave) a vytvoří se pevné spojení.  

Stejný typ vazeb je použit i pro simulaci šroubového spojení a svárů, neboť není 

uvažováno, že by tyto oblasti měly být kritickými částmi testovacího stroje. 

 Materiálové vlastnosti 

Materiály použité pro nejvíce namáhané konstrukční uzle jsou uvedeny v následující tabulce, 

která obsahuje materiálové informace potřebné k analýze. Informace o materiálech jsou 

převzaty z materiálových listů hutního dodavatele Bohdan Bolzano s.r.o. Materiály jsou 



 

76 

 

izotropní bez definovaných plastických vlastností. To znamená, že jejich vlastnosti jsou ve 

všech směrech totožné. Pro zajištění bezpečného provozu je důležité, aby strojní součásti 

pracovaly pouze v oblasti pružných deformací. 

 Mechanické vlastnosti použitých materiálů 

Komponenty 
Materiál 

dle ČSN 

Mez kluzu 

[Re] 

Mez pevnosti 

[Rm] 

Modul 

pružnosti [E] 

Poissonovo 

číslo [µ] 

Domeček 
14 220 490 Mpa 685-930 Mpa 

2,1.105 Mpa 0,29 

Testovací lavice 

Hřídel 15 230 650 Mpa 900-1100 Mpa 

Ložiska 14 109 440 Mpa 610-725 Mpa 

Rám testovacího 

zařízení 11 523 345 Mpa 470-600 Mpa 

Rám hydromotoru 

 Statické zatížení 

Vzhledem k tomu, že se jedná o symetrické zařízení, není nutné počítat celý model testovacího 

zařízení. Proto je síťovaná pouze jedna polovina modelu. Zatížení je aplikováno v oblasti 

testovací lavice v místě příruby pro upnutí testovaného vzorku. V tomto místě je vytvořen tzv. 

ježek, což je jednorozměrný element, který simuluje pevné spojení a nahrazuje tak již řečenou 

přírubu. Ježek vytváří skupinu uzlů, které jsou vztažené k jednomu referenčnímu uzlu Rp1  

s translačními a rotačními stupni volnosti. V tomto uzlu jsou definované zátěžové podmínky, 

které odpovídají maximálním silovým požadavkům na testy od zákazníků. Statické zatížení 

lavice je nastaveno v rozsahu ±25 kN. 

 Aplikace silového členu v ½  testovací lavice 
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 Cyklické namáhání 

Únavové vlastnosti materiálu lze ověřit pomocí cyklického zatěžování. Zátěžný cyklus 

v závislosti na čase nabývá různých hodnot napětí. Může mít různé průběhy zátěžného cyklu, 

avšak v praxi nejčastěji pulzující harmonický sinusový nebo střídavý souměrný harmonický 

sinusový. Na následujícím obr. 54 je vyobrazen příklad obecného sinusového cyklu se 

základními charakteristikami. [22] 

 Druhy cyklů a jejich charakteristiky [22] 

σmax – napětí, které dosahuje maximální hodnoty zátěžného cyklu  

σmin – napětí, které dosahuje minimální hodnoty zátěžného cyklu  

σa – amplituda napětí se rovná polovině rozdílu maximálního a minimálního napětí zátěžného 

cyklu 

σm – střední napětí cyklu 

 

Wöhlerova křivka 

Během cyklického namáhání se materiál v důsledku únavového lomu porušuje při 

napětí mnohem nižším, než je mez pevnosti nebo mez kluzu. Wöhlerova křivka vyjadřuje 

závislost mezi amplitudou střídavého cyklu a životností součásti, kde σH je amplituda napětí  

a N je počet zátěžných cyklů. Wöhlerova křivka se určuje zkouškou pro daný materiál, kde se 

hladká zkušební tyčinka s leštěným povrchem zatěžuje střídavými cykly s postupně klesající 

amplitudou. Součást je možno zatížit neomezeným počtem cyklů (počet N je u ocelí 106 až 107) 

od určité hodnoty amplitudy napětí.  

Časová mez únavy (časová pevnost na únavu pro obecnou strojní část): 

𝜎𝑁=𝜎𝑀+𝜎𝐴𝑁 … kmitavé napětí (σM, σA), při němž je životnost v uvažovaném 

místě strojní části N cyklů [17]   
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Mez únavy („trvalá“ pevnost na únavu pro obecnou strojní část): 

𝜎𝐶=𝜎𝐶=𝜎𝑀+𝜎𝐴 … pulzující harmonické napětí (𝜎𝑀≠0, 𝜎𝐴≠0, tj. 𝜎𝐻=𝜎𝑀+𝜎𝐴), 

při němž je životnost v uvažovaném místě strojní části N = ∞ cyklů [17]   

 Wöhlerův diagram pro pulzující harmonické napětí [17] 

Základní mez únavy („trvalá“ pevnost na únavu pro hladkou leštěnou tyč): 

(„σC“=) σCZ = ± σA … střídavé souměrné harmonické napětí (𝜎𝑀=0, 𝜎𝐴≠0, tj. 

𝜎𝐻=𝜎𝐴), při němž je životnost tyče N = ∞ cyklů [17]   

 Wöhlerův diagram pro střídavé souměrné harmonické napětí [17] 

Velká písmena indexů A, M, H vyjadřují kmity na mezi únavové pevnosti. Pro 

definování základní meze únavy lze pro ocel orientačně uvažovat:  

𝜎𝑐= (0,3÷0,4) ∙𝜎𝑝𝑡   

V literatuře i v praxi je základní mez únavy σCZ, která se vztahuje pouze na hladkou 

leštěnou tyč při pulzujícím zatížení, výhradně nazývána a označována jako mez únavy σC, která 

se teoreticky vztahuje na jakoukoli strojní část při obecném zatížení. [17] 
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Ze vzorce (6) byl volen koeficient 0,3 k dosažení trvalé pevnosti cyklicky namáhané 

strojní součásti. Tento koeficient byl volen pro všechny komponenty z následující tabulky 

 Upravené mechanické vlastnosti pro cyklicky namáhané strojní součásti 

Komponent 
Materiál dle 

ČSN 

Trvala pevnost 

[𝜎𝑐] 

Modul 

pružnosti [E] 

Poissonovo 

číslo [µ] 

Domeček 
14 220 205,5-465 MPa 

2,1.105 MPa 0,29 

Testovací lavice 

Hřídel 15 230 270-330 MPa 

Rám testovacího 

zařízení 11 523 141-180 MPa 

Rám hydromotoru 

 Faktory ovlivňující životnost 

Křivky životnosti různých materiálů jsou zjišťovány na součástech bez vrubů s dokonale 

opracovaným a vyleštěným povrchem. V praxi tomu však bývá jinak – strojní součásti jsou 

s vruby, drsností vycházející z technologie obrábění a součásti pracující v různých 

klimatických podmínkách. Zatěžování také často nebývá koncentrováno v jedné ose  

a symetricky. Proto je velmi důležité správně definovat všechny ovlivňující faktory, které by 

mohly jakýmkoliv způsobem ovlivnit životnost navrhované součásti. 

 Únava svařovaných spojů 

Svarový spoj lze chápat jako koncentrátor napětí, který vykazuje 3x až 5x nižší mez únavy než 

základní materiál. Výsledná únosnost svárového spoje bývá ovlivněna přítomnými vadami, se 

kterými se musí počítat. K nejčastějším vadám patří nedostatečně provařený kořen sváru, 

pórovitost, struskové vměstky a trhliny. [23] 

 Příklad doporučených svárů pro ocel a hliník s doporučenou životností [24] 
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Všechny zmíněné vlivy je nutné zahrnout do kvality sváru, která musí být kontrolována. 

Metodika kontroly může být provedena vizuálně, penetrací, magneticky, pomocí ultrazvuku 

nebo rentgenováním svárů. Na základě těchto zkoušek se svárové spoje liší dle stupně kvality 

sváru. Například v normě ČSN EN 13445 pro tlakové nádoby jsou sváry dále děleny dle tvarů 

detailů a k nim jsou přiřazeny použitelné stupně kvality svárů. Ke každému stupni kvality sváru 

(obr. 57) je získána únavová křivka (obr. 58), podle níž je definována životnost. V křivkách 

jsou zahrnuty nehomogenity ve sváru nebo například zbytková napětí, která vznikají při 

svařování. [23] 

 

 Únavová křivka sváru pro ocel [24] 

Na základě získaných znalostí je důležité navrhnout a umět vyhodnotit správně všechny 

možné vlivy na výslednou životnost strojních součástí, které jsou cyklicky namáhány. Těmito 

znalostmi lze výrazně prodloužit celkovou životnost stroje a minimalizovat náklady nutné na 

jeho opravy. 

 Pevnostní analýza 

Aby testovací zařízení odolávalo cyklickému zatěžování, nesmí vzniklé výsledné napěťové 

účinky reprezentované napětím von-Mises přesahovat mez pro trvalou pevnost 𝜎𝑐. Von-Mises 

je ekvivalentní podmínka k podmínce HMH (Hencky, Mises, Huber). Jedná se o tzv. 

redukované napětí, které je důležitým údajem pro posouzení konstrukce vzhledem k meznímu 

stavu pružnosti. Pro každou část testovacího zařízení je mez trvalé pevnosti rozdílná, neboť 

záleží na počáteční mezi pevnosti Rm každého voleného materiálu. Trvalá pevnost je 

definována na základě Wöhlerova diagramu pro střídavé souměrné harmonické napětí. Tímto 

bude zaručena vyšší životnost strojních součástí při dlouhodobém cyklickém zatížení. 
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Jinou metodou vyhodnocení bude řešena hřídel, protože bude povrchově kalená se 

zachovaným houževnatým jádrem. V tomto případě nelze stanovit mez pevnosti na základě 

přepočtu apod. U kalených součástí nevzniká tzv. dolní mez kluzu, takže se poté těžko definuje, 

kde dochází k prvním plastickým deformacím. Proto bude hřídel vyhodnocena pomocí smluvní 

meze kluzu tak, aby byla zajištěna co nejmenší plastická deformace. 

Plastické deformace 

Při zkoušení některých materiálů nedochází při dosažení horní meze kluzu ke 

krátkodobému poklesu napětí (na dolní mez kluzu), ale napětí se dále zvyšuje nebo zůstává 

konstantní.  V prvním takovém případě může být mez kluzu stanovena smluvně. Smluvní mez 

kluzu Rp je stanovena z tahového diagramu pomocí přímky rovnoběžné s lineární částí 

diagramu ve vzdálenosti, která odpovídá předepsané hodnotě plastické deformace (např. 0,2 % 

původní délky). Zatížení odpovídající smluvní mezi kluzu je dáno průsečíkem přímky a křivky 

diagramu. [9], [25] 

V druhém případě může být vyhodnocena smluvní mez pružnosti stejným principem 

jako smluvní mez kluzu, ale Rp hodnota je stanovena na 0,005 % z původní délky. [26] 

 Příklady tahových diagramů se smluvní mezí pružnosti nalevo a smluvní mezí 

kluzu napravo [26] 

 Analýza rámu 

Po několika optimalizačních smyčkách, které vedly zejména k navyšování objemu konstrukce 

rámu a tím zvyšování pevnosti, se maximální redukované napětí ustálilo na  

137 MPa. Toto napětí vzniká v oblasti kontaktu výztuhy s obdélníkovým profilem. Pro kladné 

i záporné zatížení jsou výsledná napětí téměř identická. Druhé výraznější napětí je 

koncentrováno do svárového spoje mezi spodní upínací deskou a obdélníkovým profilem. Toto 
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napětí působí o velikosti 126 MPa. Z výše uvedené tab. 15 rám stroje splňuje definovaná kritéria 

pro trvalou pevnost vycházející z Wöhlerova diagramu. 

 Rozložení redukovaného napětí rámu v kladném směru zatížení X+ 

 Analýza domečku 

Pevnostní optimalizace tohoto dílu nebyla nikterak potřebná, neboť jak lze z obr. 61 

vypozorovat, redukované napětí pro kladný směr dle barevné mapy nepřesahuje hranici  

100 MPa. Stejnou velikost redukovaného napětí ukazovala barevná mapa pro záporné zatížení.  

 Rozložení redukovaného napětí domečku v kladném směru zatížení X+ 
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Velikost domečku byla volena na základě zástavbových požadavků pro ložiska, tudíž 

další výraznější redukce materiálu je omezena. Hranice stanoveného napětí z tab. 15 pro 

domeček nebyla překročena a tím byla splněna podmínka pro trvalou pevnost. 

 Analýza hřídele 

Vyhodnocení hřídele je oproti předchozím vyhodnocením rozdílné z důvodu povrchově kalené 

hřídele. Zde nelze aplikovat snížení meze pevnosti, protože mez pevnosti povrchově kaleného 

materiálu není známá. Existují přepočty z tvrdostí na pevnost dle ČSN EN ISO 18265, ale pro 

povrchové kalení není příliš přesné. Proto na rozdíl od předchozích výpočtů bude hřídel 

vyhodnocena pomocí smluvní meze pružnosti s hodnotou Rp 0,005. Touto mezí pružnosti je 

zajištěno, že vniklé deformace nebudou vyšší jak 0,005 % z původní délky. Při tomto 

předpokladu lze říci, pokud výsledná síla bude vyšší jak 25 kN, hřídel bude dostatečně 

dimenzována. Z grafu na obr. 62 je znázorněn průsečík přímky a křivky diagramu při Rp 0,005 

v 74,9 kN z čehož vyplývá, že hřídel splňuje požadované zatížení s minimální deformací. 

 Grafické znázornění smluvní meze pružnosti Rp 0,005 

Na následujícím obr. 63 je vyobrazena velikost redukovaného napětí 730 Mpa při 

74,9 kN a jeho nejvyšší koncentrace je soustředěna do rádiusu před osazením pro ložisko. 

Během navrhování dynamicky namáhaných strojních součástí je důležité takové rádiusy 

navrhovat s co největším poloměrem, aby koncentrace napětí byla v těchto místech minimální. 

V opačném případě by zde mohlo dojít postupem času k trhlinám a následně prasknutí hřídele. 
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 Anylýza hřídele uložené v ložiscích a domečku 

 Analýza testovací lavice 

Výsledek analýzy testovací lavice splňuje požadavek na trvalou pevnost dle Wöhlerova 

diagramu pro střídavé souměrné harmonické napětí. Maximální napětí dle očekávání jsou 

koncentrována uprostřed lavice a ve vnitřním rádiusu lavice.  

 Rozložení redukovaného napětí lavice v kladném směru zatížení X+ 
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Napětí v okolí příruby pro uchycení testovaného vzorku je vyvolané tzv. 

jednorozměrným elementem, tudíž tato napětí nebudou vyhodnocována. K dosažení 

současného výsledku bylo zapotřebí několika optimalizačních smyček. Hmotnost počátečního 

návrhu se pohybovala na hranici 44 kg, kde poté za pomocí MKP metody byla tato hmotnost 

snížena téměř o polovinu na 24 kg. 

 Analýza rámu hydromotoru 

Podobně jako u domečku tuto část nebylo nikterak nutné složitě modifikovat. Prvotní výpočty 

nevykazovaly vysoká napětí, a proto byly do výztuh přidány otvory kvůli odlehčení celé 

konstrukce rámu a namísto závěsných ok. Hmotnost rámu před odebráním materiálu  

ve vzpěrách činila 205 kg. Třemi otvory byl rám odlehčen o 16 kg na celkových 189 kg. 

V oblasti drážek pro ukotvení rámu nejsou viditelná žádná napětí. Největší napětí nepřesahují 

40 MPa, jak je patrno z obr. 65. Tato hodnota napětí je hluboko pod stanoveným limitem, který 

činí 141 MPa.  

 

 Rozložení redukovaného napětí lavice v kladném směru zatížení Y+ 

 Zhodnocení analýzy 

Všechny analyzované části stroje splnily výše definované podmínky pro trvalou pevnost dle 

Wöhlerova diagramu pro souměrné harmonické napětí. Tímto je zaručena dostatečná pevnost 

pro cyklická namáhání při testech opotřebení axiálních kloubů. Je nutné zmínit, že kritické 

oblasti mohou vznikat v okolí svárů a vrubů, kde je vyšší koncentrace napětí. 

Dynamické namáhání lze také řešit řadou dnes moderních softwarů jako  

FE-SAFE-SIMULIA od společnosti Dassault Systemes, FEMFAT a ANSYS. Bohužel 

obtížnost definování okrajových podmínek pro dynamické namáhání o různých frekvencích  

a zátěžích vycházejících z tab. 6 převyšuje nutné znalosti k dosažení reprezentativních 

výsledků. Proto byla volena metoda pro trvalou pevnost dle Wöhlera.  



 

86 

 

 Volba hydraulických prvků 

Nedílnou součástí testovacího zařízení je i volba hydraulických komponentů a řešení 

hydraulického obvodu. Toto je velmi obsáhlá problematika, a proto budou řešeny v této práci 

pouze základní principy hydraulického okruhu. Na základě požadovaného výkonu pohonu 

budou voleny ve firmě dostupné následující hydraulické prvky, jako jsou připojovací bloky, 

připojovací desky a servoventily. Zdroj hydraulického tlaku a k tomu příslušné hydraulické 

prvky jsou již zakomponované v testovací laboratoři a nové testovací zařízení bude na ně pouze 

napojeno. 

 Přímočaré hydromotory 

Tyto HM jsou voleny na základě již dříve stanovených požadavků a musí být schopny zvládat 

kvazistatické či dynamické zatěžování. Přímočarý HM je volen s hydrostatickými ložisky  

a značený jako AH hydromotor o jmenovité síle 25 kN pro zatěžování a 10 kN pro zajištění 

pohybu lavice. Potřebný zdvih hydromotoru pro zatěžování během testu je minimální, ale při 

výměně testovaného vzorku je zapotřebí poodjet s válcem. Pro kývání je zapotřebí zdvihu válce 

40 mm, aby byl zajištěn požadovaný výkyv lavice ±15°. Pro oba typy operací je volen zdvih 

100 mm i přesto, že pro kývání lavice nebude využit v celém rozsahu. Pracovní tlaky 

hydromotorů vychází z pracovního tlaku hydraulického obvodu, který je řízen na 28 MPa. 

Posledním parametrem je typ závitu pro ukotvení hydromotoru do rámu. Z výše uvedených 

parametrů a typového klíče zmíněného v rešeršní části jsou voleny následující hydromotory 

s označením AH 25–100 M01 pro cyklické zatěžování a AH 10–100 M01 pro pohyb lavice.  

 Parametry přímočarého hydromotoru v modifikaci AH 25–100 M01 

Parametr Jednotka Hodnota 

Nominální síla kN 25 

Dynamická síla kN 20 

Jmenovitý zdvih mm 100 

Maximální zdvih mm 120 

Jmenovitý průtok servoventilu l/mm 38 

Linearita snímače polohy % 0,25 

Maximální pístová rychlost bez zátěže m/s 1 

 Parametry přímočarého hydromotoru v modifikaci AH 10–100 M01 

Parametr Jednotka Hodnota 

Nominální síla kN 10 

Dynamická síla kN 8 

Jmenovitý zdvih mm 100 

Maximální zdvih mm 120 

Jmenovitý průtok servoventilu l/mm 38 

Linearita snímače polohy % 0,25 

Maximální pístová rychlost bez zátěže m/s 1 
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Výše zmíněné typy přímočarých hydromotorů jsou dostupné v testovací laboratoři,  

a proto budou použity pro navrhované testovací zařízení. Všechny hydromotory jsou osazeny 

indukčními snímači polohy a snímačem síly s tenzometrickým můstkovým snímačem. Tyto 

snímače umožňují online kontrolu polohy válce a síly během testu. 

 Připojovací bloky – napáječe 

Jak již bylo uvedeno v rešeršní části, připojovací bloky neboli napáječe slouží k připojení 

hydraulických spotřebičů ke zdroji tlaku. Tyto napáječe jsou často stavebnicového typu  

a montují se na stojany, kde tvoří skupinu připojovacích bloků. Pro napájení všech tří 

přímočarých hydromotorů bude použit napáječ s označením PB pro přímočaré hydromotory 

typu AH. Velikost připojovacího bloku je volena na základě potřebného průtoku volených HM. 

 Parametry připojovacího bloku pro hydromotor v modifikaci AH 25–100 M01 

Parametr Jednotka Hodnota 

Jmenovitý tlak MPa 28 

Jmenovitý průtok l/min 65 

Nastavený tlak v režimu omezeného výkonu MPa 1-10 

Nastavitelnost průtoku v režimu omezeného výkonu l/min 2-25 

Spotřeba jednoho rozvaděče A 1,3 

Napětí ovládacích rozvaděčů V 24 

Připojení na straně hydromotoru vývod P - G 3/4 

Připojení na straně hydromotoru vývod T - G 3/4 

 Parametry připojovacího bloku pro hydromotor v modifikaci AH 10–100 M01 

Parametr Jednotka Hodnota 

Jmenovitý tlak MPa 28 

Jmenovitý průtok l/min 65 

Nastavený tlak v režimu omezeného výkonu MPa 1-10 

Nastavitelnost průtoku v režimu omezeného výkonu l/min 2-25 

Spotřeba jednoho rozvaděče A 1,3 

Napětí ovládacích rozvaděčů V 24 

Připojení na straně hydromotoru vývod P - G 3/4 

Připojení na straně hydromotoru vývod T - G 3/4 

Popis funkce 

Tlakový olej se přivede na vstup bloku. Pokud jsou oba magnety rozvaděčů bez proudu, 

je výstup bloku bezprůsakově oddělen od vstupu. Vývody P a T motoru jsou zkratovány přes 

škrtící ventil. Poté se přivede proud na magnet rozvaděčů 2 a 3 zobrazených na obr. 66. 

Rozvaděče se přestaví a hydraulický olej začne proudit přes škrtící ventil 4 do motoru. Současně 

se tlakový olej přivede na řídící šoupátko řízeného zpětného ventilu 1. Ten zůstává zprvu 

uzavřený a k otevření dojde poté, co tlak v kanále P motoru stoupne na hodnotu otvíracího 

tlaku. Otvírací tlak se přibližně pohybuje okolo 18 MPa. Po dosažení tlaku se otevře řízený 
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zpětný ventil 1 a připojovací blok je tímto naplno otevřen. V případě deaktivace rozvaděče R2 

(bez proudu) dojde k zavření řízeného zpětného ventilu 1. Dále je tlakový kanál u hydromotoru 

spojen s odpadem přes přepouštěcí ventil 6. Tímto je nastaven režim s nízkým provozním 

tlakem a omezena rychlost hydromotoru. [5] 

Na připojovacím bloku je manometr, který indikuje tlak na straně hydromotoru. Tento 

manometr je tlumený glycerínem a má odpojovací kohout. 

Připojovací blok je vybaven třemi nastavovacími prvky. Prvním z nich je škrtící ventil 

4, kterým se řídí množství hydraulického oleje, které protéká na stranu hydromotoru při náběhu 

tlaku. Škrtícím ventilem 6 se nastavuje úroveň nízkého tlaku. [5] 

 Připojovací blok PB 65 [5] 

 Připojovací desky 

Tyto desky tvoří blok stavebnice hydraulických prvků, které slouží pro připojení hydraulického 

oleje o provozním tlaku 28 MPa, servoventilů a jiných bloků. Jsou přímo připojeny na 

přímočarý hydromotor pomocí šestihranných šroubů o jakosti 10k (10.9). Desky dále umožňují 

napájení ložisek hydromotoru tlakovým olejem. Pro přímočaré hydromotory o výkonu 25 kN 

jsou určeny připojovací desky typu SCA, které umožňují připojení hydropneumatických 

membránových akumulátorů do přívodu P i odpadu T. [5]  

Připojovací desky jsou volené také na základě velikosti jmenovitého průtoku 

jednotlivých přímočarých hydromotorů. 
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 Parametry připojovací desky SCA hydromotoru v modifikaci AH 25–100 M01 

Parametr Jednotka Hodnota 

Typ desky - SCA 

Maximální souhrnný jmenovitý průtok připojených servoventilů l/min 65 

Jmenovitá síla hydromotoru kN 25 

Zdvih hydromotoru mm 100 

 Parametry připojovací desky SCA hydromotoru v modifikaci AH 10–100 M01 

Parametr Jednotka Hodnota 

Typ desky - SCA 

Maximální souhrnný jmenovitý průtok připojených servoventilů l/min 65 

Jmenovitá síla hydromotoru kN 10 

Zdvih hydromotoru mm 100 

 Servoventily 

Servoventily mají funkci proporciálních ventilů či rozvaděčů, které mají díky své konstrukci 

oproti běžným proporciálním ventilům vyšší přesnost a výrazně lepší dynamické vlastnosti. 

Servoventil je umístěn na připojovací desce a je to poslední akční člen celého řetězce. Řídí 

přímo tlak, reguluje napájení komor hydromotoru. Volba servoventilu závisí na jmenovitém 

průtoku hydraulického oleje, maximálním provozním tlaku a připojovacích parametrech. Proto 

je volen servoventil s analogovým řídícím signálem řady G761a 761. Je to dvoustupňové 

provedení se suchým torzním motorem, provedení klapka-tryska s mechanickou zpětnou 

vazbou s požadavkem na vysokou dynamiku. [20] 

 Servoventil s analogovým řídícím signálem řady G761a 761 [19] 

Princip funkce 

Elektrická část spočívá v elektromagnetu, který působí na kotvu, jejíž upevňovací raménko 

deformuje. Tento princip uložení bývá nazýván Torque-Motor. V základní poloze je klapka 
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uprostřed a trysky jsou tlakově vyrovnány. Vychýlením jazýčku se změní hydraulický odpor 

pro průtok do odpadu a tím i tlakové poměry na obou tryskách. [21] 

 Parametry servoventilu s analogovým řídícím signálem řady G761a 761 

Parametr Jednotka Hodnota 

Jmenovité průtočné množství při 7 MPa l/min 4-64 

Maximální provozní tlak MPa 31 

Připojovací obrazec – ISO 10372-04-04-0-92 - - 

Čas 100 % přestavení při 21 MPa ms 6-9 

Řídící signál +/-15, +/-40 a +/-200 mA - - 

 Schéma hydraulického okruhu zapojení přímočarých hydromotorů 

Na následujícím obr. 68 je vyobrazeno hydraulické schéma zapojení dvou přímočarých 

hydromotorů pro cyklická zatěžování a přímočarého hydromotoru pro kývání lavice. Pro 

připojení hydraulických elementů je použito tří připojovacích bloků, které jsou umístěné 

společně na jednom stojanu. Z těchto bloků jsou poté napájeny hydromotory řízené 

servoventily. 

 

1 – HG, 2 (3, 4) – HM, 5 (6, 7) – dvoustupňový servoventil s mech. zpětnou vazbou, 8 – filtr 

s obtokem, 9 – tlakový ventil, 10 – tlakoměr, 11(12,13) – zpětný ventil, 14 – připojovací bloky 

 Ovládání tří přímočarých hydromotorů třemi servoventily 

 Klimatizační jednotka 

K simulaci klimatických podmínek bude použita jednotka značky CTS. Tato jednotka je 

schopna přivádět vzduch v teplotním rozmezí -60/170 °C. Toto teplotní rozmezí splňuje 
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teplotní požadavky pro požadované testy. Cirkulace vzduchu mezi jednotkou a klimatickou 

komorou je zajištěna dvojicí speciálních hadic o světlosti 148 mm. Klimatická jednotka může 

být naprogramována a nezávisle spuštěna na testovacím programu anebo může být chod 

jednotky spárován s testovacím programem. 

 Štítek klimatické jednotky CTS [foto autor DP] 

 Ovládání 

K ovládání stroje slouží program TestConrol od firmy INOVA. Tento program slouží jako 

uživatelské rozhraní k systému digitálního řízení. Umožňuje konfigurovat testovací zařízení, 

nastavit sekvenci načítání, sledovat průběh testu, zpracovávat data a získávat výsledky testů. 

Na následujícím schématu je znázorněn princip řízení jednoho hydromotoru. Pro každý 

servoventil, indukční snímač polohy a silový snímač je zapotřebí tzv. I/O modulů. Tyto moduly 

jsou umístěny v tzv. I/O základních rámech, které jsou propojené s počítačem operátora. 

K zajištění vyšší bezpečnosti a zamezení náhlému spuštění nebo potřebě rychlého vypnutí 

stroje musí být v jeho blízkosti umístěno nouzové STOP tlačítko. Toto tlačítko musí být 

schopno odpojit hydraulické prvky od hydraulického obvodu. 

 Schéma řízení testovacího stroje





 

93 

 

 KONSTRUKČNÍ, TECHNOLOGICKÝ A 

EKONOMICKÝ ROZBOR ŘEŠENÍ 

Tato kapitola je zaměřena na zhodnocení nejlepší zvolené konstrukční varianty ve srovnání 

s ostatními variantami a současným testovacím strojem. Zhodnocení jednotlivých řešení bude 

zaměřeno na konstrukční, technologické a ekonomické. 

 Konstrukční a technologický rozbor řešení  

Při navrhování nového testovacího stroje bylo čerpáno z poznatků o testování kloubů  

a současném testovacím zařízení. Na základě těchto informací byly navrženy tři konstrukční 

řešení a stanoveny jejich klady a zápory. Následně byly varianty hodnoceny metodou vážených 

hodnot, kde nejvíce bodů obdržela varianta B.  

Varianta A spočívala ve dvou testovacích lavicích upevněných v rámu na upínací desce 

v horizontální poloze. Toto řešení mělo výhodu v jednoduchosti lavic a poměrně lehké 

konstrukci. Nevýhodou bylo spasování upínacích desek tak, aby na vnitřní hřídele mohla být 

napasována spojka pro kývání. Další nevýhodou byla složitější konstrukce klimatické komory, 

která musela být složitě profilována na tři části. 

Varianta C spočívala stejně jako varianta A ve dvou testovacích lavicích upevněných 

v rámu, ale ve vertikální poloze. Toto konstrukční řešení mělo klady v jednoduchosti testovací 

lavice a konstrukci rámu. Nevýhodou byl složitější mechanismus pro zajištění kývavého 

pohybu lavic z přímočarého hydromotoru. Také nevýhodou této varianty byla klimatická 

komora, neboť musela být koncipována do čtyř částí, které mohly částečně omezovat přístup 

k testovanému vzorku. 

Zvolená varianta B má na rozdíl od ostatních variant testovací lavici s možností upnutí 

dvou testovaných vzorků. Výhodou této koncepce je právě zmíněné upnutí dvou vzorků na 

jedné lavici, dále jednoduchý mechanismus pro změnu transakčního pohybu na rotační a tím 

zajištění kývavého pohybu lavice. Klimatická komora je ve srovnání s ostatními variantami 

nejjednodušší. Má pouze dvě části, z nichž jedna bude výklopná pomocí plynových vzpěr. 

Nevýhodou může být vyšší hmotnost lavice a obtížnější usazení na rám stroje. 

Ve srovnání se současným strojem je zvolené testovací zařízení jednodušší z toho 

důvodu, že navrhované zařízení má o jeden akční člen méně. Tím akčním členem je rotační osa 

na testovací lavici. Proto nové zařízení nebude schopno testovat celé portfolio kloubů, ale je 

navrženo pouze pro testy axiálních kloubů. Tímto bylo možné zjednodušit testovací lavici, která 

je na současném stroji velmi složitá.   

Naopak ve srovnání se současným oba testovací stroje jsou schopné testovat dva vzorky 

naráz a uložení lavic je v obou případech téměř stejné. Obě lavice jsou uloženy v horizontální 

poloze, ale lavice nového zařízení je pootočena o 90° což znamená, že axiální klouby nebudou 

testovány ve vertikální poloze, jak je tomu u současného stroje, ale budou testovány 

v horizontální poloze. 
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Nové testovací zařízení bude rozprostřeno téměř po celé železobetonové desce  

4000 x 2000 mm na rozdíl od současného zařízení, které je koncipováno spíše ve vertikálním 

směru a zabírá tak měně prostoru, přibližně 2000 x 2500 mm v půdorysu. 

 Ekonomický rozbor řešení 

Jedním z hlavních kritérií při navrhování nového testovacího stroje bylo použití stávajících 

hydraulických elementů a klimatické jednotky dostupných ve společnosti THK. Toto kritérium 

se podařilo splnit a zařízení bude kompletně osazeno vlastnící hydraulikou. To znamená, že 

cena testovacího stroje bude kalkulována pouze za jednotlivé strojní části a klimatickou 

komoru. Převážná výroba bude zadána externím firmám, především výroba klimatické komory. 

Zbylé části pro frézovací operace budou obrobeny na pěti-osém centru v prototypové dílně 

společnosti THK. 

 Ceny již dostupných zařízení pro stavbu testovacího stroje v případě nákupu 

Položka Počet ks Cena JM Cena 

Železobetonová deska 4000 x 2000 mm 1 732 000 Kč 732 000 Kč 

Hydromotor AH 25–100 M01 + 

příslušenství 2 500 000 Kč 1 000 000 Kč 

Hydromotor AH 10–100 M01 + 

příslušenství 1 250 000 Kč 250 000 Kč 

Servoventil MOOG řady G761a 761 3 67 000 Kč 201 000 Kč 

Připojovací blok PB65 + stojan 3 80 000 Kč 240 000 Kč 

Kontrolér EU3000 - 12 kanálová 3 59 100 Kč 177 300 Kč 

Ostatní hydraulické příslušenství 1 280 000 Kč 280 000 Kč 

Klimatizační jednotka CTS,  

typ CSR-60/200-5 1 1 370 000 Kč 1 370 000 Kč 

  Celkem 4 250 300 Kč 
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 ANALÝZA RIZIK NOVÉ KONSTRUKCE 

Analýza rizik pro strojní zařízení je velmi důležitou a nedílnou součástí každého dnes 

vyrobeného stroje. Analýza by neměla však být brána jako předpisem vyžadovaný dokument, 

ale jako přínosný nástroj konstruktéra při navrhování strojního zařízení. Tvorba analýzy 

vychází ze směrnice evropského parlamentu a rady 2006/42/ES a normy ČSN EN ISO 

12100:2011, která uvádí zásady pro analyzování bezpečnosti. Dále analýza rizik bude 

soustředěna pouze na konstrukční část testovacího stroje jako je rám stroje, lavice, kulové táhlo 

a rámy HM. Důvodem je obsáhlost přesahující rozsah diplomové práce. 

 Systémová analýza strojního zařízení  

Tato část analýzy strojního zařízení spočívá ve vytvoření blokového diagramu. Diagram by měl 

být ve vhodné rozlišující úrovni, aby byly zaznamenány všechny podstatné interakce 

jednotlivých prvků. Poté se pomocí vytvořeného blokového diagramu a normy  

ČSN EN ISO 12100:2011 stanoví všechny relevantní nebezpečí spojená se strojem  

a nebezpečné prostory sledovaného stroje. [11] 

 Blokový diagram  

 Blokový diagram 
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Legenda: P – polohová vazba, PS – pasivní polohová vazba, MK – kroutící momentová vazba, 

F – sílová vazba 

 Identifikace relevantních nebezpečí  

Dle normy ČSN EN ISO 12100:2011 a blokového diagramu budou definována všechna 

nebezpečí spojená s konstrukcí testovacího zařízení a vytipují se hlavní nebezpečné prostory 

sledovaného stroje. 

 Identifikace relevantních nebezpečí 

Název komponentů v 

systému 

Poloha komponentů  

v systému 

Typ nebezpečí dle normy  

ČSN EN ISO 12100:2011 

Železobetonová deska 
Pracovní prostor 

Okolí stroje 
Mechanická nebezpečí (1.1; 1.3; 1.6)  

Rám testovacího 

zařízení 
Pracovní prostor Mechanická nebezpečí (1.1; 1.3; 1.6) 

Domeček Pracovní prostor Mechanická nebezpečí (1.1; 1.3; 1.6) 

Ložisko Pracovní prostor 
Mechanická nebezpečí (1.1), 

Tepelná nebezpečí (3.1; 3.2) 

Hřídel Pracovní prostor 
Mechanická nebezpečí (1.1), 

Tepelná nebezpečí (3.1; 3.2) 

Testovací lavice Pracovní prostor 
Mechanická nebezpečí (1.1; 1.3, 1.6), 

Tepelná nebezpečí (3.1; 3.2) 

Příruba Pracovní prostor 

Mechanická nebezpečí (1.1), tepelné 

nebezpečí (3.1; 3.2), ergonomická 

nebezpečí (8.5) 

Testovaný vzorek Pracovní prostor 

Mechanická nebezpečí (1.3; 1.6), 

tepelná nebezpečí (3.1; 3.2) 

ergonomická nebezpečí (8.5) 

Adaptér Pracovní prostor 
Mechanická nebezpečí (1.1; 1.3, 1.6), 

Tepelná nebezpečí (3.1; 3.2) 

Přímočarý hydromotor 

pro zatížení č.1 a č.2 

Pracovní prostor, 

prostor nalevo od 

stroje 

Mechanická nebezpečí (1.1; 1.3; 1.6) 

Rám přímočarého 

hydromotoru 

Pracovní prostor, 

prostor nalevo od 

stroje 

Mechanická nebezpečí (1.1; 1.3; 1.6) 

Kulové táhlo 
Pracovní prostor, 

prostor za strojem 
Mechanická nebezpečí (1.1; 1.3; 1.6) 

Přímočarý hydromotor 

pro kývání 

Pracovní prostor, 

prostor za strojem 
Mechanická nebezpečí (1.1; 1.3; 1.6) 

Rám přímočarého 

hydromotoru pro 

kývání 

Pracovní prostor, 

prostor za strojem 
Mechanická nebezpečí (1.1; 1.3; 1.6) 

Klimatická komora Pracovní prostor 
Mechanická nebezpečí (1.1; 1.3, 1.6), 

Tepelná nebezpečí (3.1; 3.2) 
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 Identifikace významných nebezpečí 

Identifikace nebezpečí u strojních zařízení se provádí v souladu s českou normou  

ČSN EN ISO 12100:2011. Tato norma zohledňuje celý životní cyklus strojního zařízení. 

 Analýza významných nebezpečí 

Na základě výše zmíněné normy bude provedena analýza významných nebezpečí. Jedná se  

o rozšíření relevantních nebezpečí ve všech životních fázích stroje zejména během přepravy, 

montáže a instalace. 

 Analýza významných nebezpečí 

ANALÝZA VÝZNAMNÝCH NEBEZPEČÍ Typ stroje: Testovací zařízení 

Poř. 

číslo 

Fáze životního cyklu 

stroje 

Typ nebezpečí 

ČSN EN ISO 12100:2011 Popis nebezpečné události 

Stručný popis i. č. 

1 Doprava 

1.1 

Nakládání / vykládání 

stroje, zvedání stroje, 

přemisťování stroje 

Stlačení, naražení, 

chyba člověka, 

nezdravé pohyby 

1.1-2   

8.1-1 

Při nakládce (vykládce) stroje může 

dojít k převržení stroje (jednotlivých 

částí) a následnému stlačení člověka, 

popřípadě ke zranění jeho končetin. 

1.2 Balení a rozbalování 
Pořezání, odření, 

stlačení 

1.1-1 

1.2-1 

1.3-1 

Při manipulaci (rozbalování, balení) 

může dojít k řeznému poranění např. 

nožem, odření od ostrých hran stroje, 

ke stlačení končetin nebo jejich částí 

(prsty). 

2 Montáž a instalace / uvedení do provozu 

2.1 Ukotvení 
Stlačení, odření, 

nezdravé pohyby 

1.1-1 

1.3-1 

8.1-1 

Při ukotvení zařízení může dojít k 

převržení stroje (jednotlivých částí)  

a následnému stlačení nebo odření. 

Může být fyzicky namáhavé. 
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2.2 Sestavení a instalace 
Stlačení, odření, 

nezdravé pohyby 

1.1-1 

1.1-2 

1.1-6 

1.3-1 

1.3-2 

8.5-1 

Při sestavování a instalaci zařízení 

může dojít ke zmáčknutí částí těla 

mezi další částí zařízení, či pád víka 

klimatické komory (jednotlivých 

částí) a následnému stlačení nebo 

odření. Může být fyzicky namáhavé. 

2.3 

Připojení do 

hydraulického 

obvodu 

Vystříknutí nebo 

vylití hydraulického 

oleje, uklouznutí a 

upadnutí 

1.4-1 

1.5-1 

Hrozí poranění očí vystříknutím 

hydraulické kapaliny. Rozlitá 

kapalina může způsobit uklouznutí. 

2.4 
Zapojení do 

elektrické sítě 

Smrt elektrickým 

proudem, zasažení 

elektrickým 

proudem, popálení 

elektrickým 

proudem 

2.1-1 

2.2-1 

2.3-1 

Při připojení zařízení do elektrické 

sítě může dojít k úrazu el. proudem  

a s následky s tímto spojenými. 

2.5 
Montáž klimatické 

komory 
Stlačení, odření 

1.1-1 

1.1-4 

1.1-5 

1.1-6 

1.3-5 

1.3-6 

Při montáži klimatické komory může 

dojít ke stlačení, odření mezí částmi 

klimatické komory a testovacího 

zařízení. 

2.6 Spuštění, otestování Stlačení 

1.1-2 

1.1-3 

1.1.5 

1.1-7 

Při spuštění může dojít k zachycení  

u nezakrytých částí. Zachycení 

v testovacím módu bez ochranných 

prvků. 

3 Seřízení, určení/programování a/nebo změna procesu 

3.1 

Upínání / odepínání a 

seřizování 

testovaného vzorku 

Stlačení, odření, 

naražení, nezdravé 

pohyby 

1.1-2 

1.1-6 

1.3-3  

1.3-5 

1.3-6 

1.6-3 

8.5-2 

Při upínání / odepínání a seřizování 

stroje může dojít ke stlačení víkem 

komory, zachycení, odření částí ruky 

od válce hydromotoru a naražení  

o klimatickou komoru. Může být 

fyzicky namáhavé. 
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3.2 

Seřízení os válců 

přímočarých 

hydromotorů do osy 

testovaných vzorků 

Stlačení, odření, 

nezdravé pohyby 

1.1-1 

1.1-2  

1.1-6 

1.3-1 

1.3-3 

1.3-6 

8.5-1 

Při nastavování geometrie 

přímočarých hydromotorů vůči 

geometrii testovaných vzorků může 

dojít ke zmáčknutí, odření 

vysouvajícím se válcem hydromotoru. 

Seřízení může být nepohodlné  

z důvodu velké váhy rámu 

hydromotorů s hydromotory. 

3.3 

Nastavení stroje a 

jeho součástí, funkční 

zkouška 

Stlačení, naražení, 

nezdravé pohyby 

1.1-2 

1.1-3 

1.1-7 

1.6-2 

1.6-3 

Při nastavování stroje a jeho součástí 

může dojít ke stlačení. Může dojít ke 

stlačení víka klimatické komory. 

Malý pracovní prostor při seřízení. 

3.4 

Montáž / demontáž a 

seřízení adaptéru 

mezi válcem 

hydromotoru a 

testovaným vzorkem 

Stlačení, odření, 

naražení, nezdravé 

pohyby 

1.1-1 

1.3-1 

1.6-6 

8.2-1 

8.3-1 

8.4-1 

8.5-1 

Při upínání / odepínání a seřizování 

stroje může dojít ke stlačení, 

zachycení, odření částí ruky od válce 

hydromotoru, od víka klimatické 

komory nebo naražení od testovací 

lavice. 

4 Provoz 

4.1 

Upínání / odepínání a 

seřizování 

testovaného vzorku 

Stlačení, odření, 

popálení, omrznutí 

nezdravé pohyby 

1.1-2 

1.3-3 

3.1-1 

3.1-2 

3.2-1 

3.2-2 

8.2-1 

8.4-1 

8.5-2  

Při upínání / odepínání a seřizování 

stroje může dojít ke stlačení, odření 

částí ruky od válce hydromotoru nebo 

naražení od testovací lavice. Může 

dojít při odepínání k poranění kůže, 

popálení či omrznutí končetin 

z důvodu horkých/ chladných částí 

stroje a testovaného vzorku. 

4.3 Ovládání stroje 

Nepohodlí, únava, 

stres, svalově 

kosterní poškození 

8.2-1 

8.3-1 

8.4-1 

8.5-2 

Vlivem špatné ergonomie zařízení 

může dojít k nebezpečím spojených  

s ovládáním stroje. 

4.4 Pohony stroje 

Nepohodlí, únava, 

hučení v uších, 

vystříknutí 

hydraulické 

kapaliny 

1.4-1 

1.5-2 

4.1-1 

4.2-1 

4.3-1 

Hrozí nebezpečí poškození sluchu 

vlivem provozu stroje. Může dojít 

k prasknutí hydraulické hadice nebo 

jiného hydraulického prvku. Hrozí 

poranění očí a uklouznutí. 
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4.5 Testovaný vzorek 
Vymrštění, 

popálení, omrznutí 

1.7-1 

3.1-1 

3.1-2 

3.2-1 

3.2-2 

Při kontaktu s testovaným vzorkem 

může dojít k popálení vlivem vysoké 

teploty při testování, riziko vymrštění 

testovaného vzorku a následného 

zranění člověka. 

4.6 Testovací lavice 
Naražení, odření, 

popálení, omrznutí 

1.3-8 

1.6-5 

3.1-1 

3.1-2 

3.2-1 

3.2-2 

Při otevřené klimatické komoře může 

dojít k naražení a odření od testovací 

lavice. Dále může dojít k popálení či 

omrznutí části prstů náhle po otevření 

klimatické komory 

4.7 Rám stroje 
Naražení, nebezpečí 

vibrací rámu 

1.6-7 

5.1-1 

Může dojít k naražení o rám stroje  

a vibracím během testu 

5 Čištění a údržba 

5.1 Čištění stroje Naražení, stlačení 

1.1-2 

1.1-3 

1.1-6 

1.3-2 

až 

1.3-6 

1.3-8 

Může dojít k naražení, stlačení o části 

stroje nebo části klimatické komory. 

5.2 Mazání Stlačení, odření 

1.1-5 

1.1-6 

1.3-6 

Při mazání ložisek může dojít 

k odření, stlačení částmi stroje nebo 

víkem klimatické komory. 
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6 Vyhledávání závad a jejich odstraňování 

6.1 Opravování 

Stlačení, odření, 

vystříknutí, dotyk 

živých částí 

1.1-2 

až 

1.1-6 

1.3-2 

až 

1.3-6 

1.3-8 

1.4-1 

1.5-1 

2.1-1 

2.2-1 

2.3-1 

 

Při opravách zařízení může dojít 

k stlačení při manipulaci částmi stroje 

a klimatickou komorou, při opravách 

hydraulických částí pod tlakem. 

7 Vyřazení z provozu, demontáž 

7.1 
Odpojení z elektrické 

sítě 

Zasažení 

elektrickým 

proudem, smrt 

elektrickým 

proudem, popálení 

elektrickým 

proudem 

2.1-1 

2.2-1 

2.3-1 

Při odpojení stroje může dojít k úrazu 

či smrti elektrickým proudem nebo  

k popálení elektrickým proudem. 

7.2 

Odpojení 

z hydraulického 

obvodu 

Vystříknutí nebo 

vylití hydraulického 

oleje, uklouznutí a 

upadnutí 

1.4-1 

1.5-1 

Hrozí poranění očí vystříknutím 

maziva. Rozlitá kapalina může 

způsobit uklouznutí. 

7.3 Demontáž stroje Stlačení, odření, 
1.1-1 

1.3-1 

Při demontáži stroje může dojít ke 

stlačení končetin, pořezání o ostré 

hrany, odření. 

7.4 Balení, odvoz 
Stlačení, naražení, 

pořezání, odření 

1.1-1 

1.2-1 

1.3-1 

1.6-6  

Při balení může dojít ke stlačení 

končetin (prsty), pořezání nožem, 

odření od součástí, naražení při 

neopatrné manipulaci. 

 Seznam významných nebezpečí 

Přehled mechanických, elektrických či ergonomických nebezpečí stroje, která jsou zahrnuta do 

analýzy rizik nové konstrukce. Jsou zde hodnocena počáteční rizika jednotlivých nebezpečí dle 

grafu na obr. 72, která jsou zaznamenávána do tab. 26. 
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 Seznam významných nebezpečí 

Č. Soupis všech nebezpečí stroje 
Prvky rizika Velikost poč. 

rizika S A E W 

1 Mechanické nebezpečí 

1.1 Nebezpečí stlačením 

1.1-1 Nebezpečí stlačení při manipulaci se strojem S1 A2 E1 W2 3 

1.1-2 
Nebezpečí stlačení válcem přímočarého 

hydromotoru 
S2 A1 E2 W1 6 

1.1-3 
Nebezpečí stlačení mezi klikovým 

mechanismem a rámem stroje 
S1 A2 E2 W2 4 

1.1-4 
Nebezpečí stlačení mezi testovací lavicí a 

stěnou komory 
S1 A1 E2 W2 1 

1.1-5 
Nebezpečí stlačení mezi rámem a stěnou 

komory 
S1 A1 E2 W2 1 

1.1-6 Nebezpečí stlačení víkem komory S2 A1 E2 W2 8 

1.1-7 
Nebezpečí stlačení pohybujícími se částmi při 

testování 
S1 A1 E2 W1 0 

1.2 Nebezpečí pořezáním 

1.2-1 
Nebezpečí pořezání při rozbalování nebo 

balení stroje 
S1 A1 E1 W2 1 

1.3 Nebezpečí odřením 

1.3-1 Nebezpečí odřením pří manipulaci se strojem S1 A1 E2 W2 1 

1.3-2 Nebezpečí odření o přímočarý hydromotor S2 A1 E2 W1 6 

1.3-3 
Nebezpečí odření o válec přímočarého 

hydromotoru 
S1 A1 E1 W2 0 

1.3-4 Nebezpečí odření o klikový mechanismus S1 A1 E2 W2 1 

1.3-5 Nebezpečí odření o testovací lavici S1 A2 E2 W2 4 

1.3-6 Nebezpečí odření o rám stroje S1 A1 E2 W2 1 

1.3-7 
Nebezpečí odření pohybujícími se částmi při 

testování 
S1 A1 E2 W2 1 

1.3-8 Nebezpečí odření o testovací lavici S1 A1 E2 W2 1 

1.4 Nebezpečí uklouznutí 

1.4-1 
Nebezpečí uklouznutí při práci s 

hydraulickým obvodem 
S1 A1 E3 W2 2 

1.5 Nebezpečí vystříknutí 

1.5-1 
Nebezpečí vystříknutí při práci s 

hydraulickým obvodem 
S1 A1 E3 W1 1 

1.5-2 
Nebezpečí vystříknutí při poruše 

hydraulických prvků 
S1 A1 E3 W2 2 

1.6 Nebezpečí naražení 

1.6-1 Nebezpečí naražení o klikový mechanismus S1 A1 E2 W2 1 

1.6-2 
Nebezpečí naražení o válce přímočarého 

hydromotoru 
S1 A2 E2 W2 4 

1.6-3 Nebezpečí naražení o části klimatické komory S1 A1 E2 W2 1 

1.6-4 Nebezpečí naražení o pohybující se části S1 A1 E2 W2 1 
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1.6-5 Nebezpečí naražení o testovací lavici S1 A1 E2 W2 1 

1.6-6 Nebezpečí naražení při manipulaci se strojem S1 A2 E1 W2 3 

1.6-7 Nebezpečí naražení o části rámu S1 A2 E1 W2 3 

1.7 Nebezpečí vymrštění 

1.7-1 Nebezpečí vymrštění testovaného vzorku S1 A1 E3 W1 1 

2 Elektrická nebezpečí 

2.1 Nebezpečí smrti elektrickým proudem 

2.1-1 
Nebezpečí smrti el. proudem při zapojení, 

opravování a odpojování stroje od el. sítě 
S3 A1 E2 W1 12 

2.2 Nebezpečí zasažení elektrickým proudem 

2.2-1 
Nebezpečí zasažení el. proudem při zapojení, 

opravování a odpojování stroje od el. sítě 
S2 A1 E2 W1 6 

2.3 Nebezpečí popálení elektrickým proudem 

2.3-1 
Nebezpečí popálení el. proudem při zapojení, 

opravování a odpojování stroje od el. sítě 
S2 A1 E2 W1 6 

3 Tepelná nebezpečí 

3.1 Nebezpečí popálení 

3.1-1 Nebezpečí popálení o testovaný vzorek S1 A1 E3 W1 1 

3.1-2 Nebezpečí popálení o části ohřívaného stroje S1 A1 E2 W2 1 

3.2 Nebezpečí omrznutí 

3.2-1 Nebezpečí omrznutí o testovaný vzorek S1 A1 E3 W1 1 

3.2-2 
Nebezpečí omrznutí o části ochlazovaného 

stroje 
S1 A1 E2 W2 1 

4 Nebezpečí hluku 

4.1 Nebezpečí nepohodlí 

4.1-1 Nebezpečí nepohodlí vlivem provozu stroje S1 A2 E1 W2 1 

4.2  Nebezpečí únavy 

4.2-1 Nebezpečí únavy vlivem provozu stroje S1 A1 E3 W1 1 

4.3 Nebezpečí hučení v uších 

4.3-1 
Nebezpečí hučení v uších vlivem provozu 

stroje  
S1 A2 E1 W2 1 

5 Nebezpečí vibrací 

5.1 Nebezpečí nepohodlí 

5.1-1 
Nebezpečí nepohodlí způsobené špatným 

tlumením vibrací 
S1 A1 E3 W1 1 

8 Ergonomická nebezpečí 

8.1 Lidské chyby 

8.1-1 Lidské chyby při manipulaci se strojem S1 A1 E3 W2 2 

8.2 Nebezpečí nepohodlí 

8.2-1 

Nebezpečí nepohodlí vlivem špatné 

ergonomie při ovládání stroje či testovaného 

vzorku 

S1 A1 E2 W2 1 
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8.3 Nebezpečí únavy 

8.3-1 
Nebezpečí únavy vlivem špatné ergonomie při 

ovládání stroje či výměně testovaného vzorku 
S1 A1 E2 W2 1 

8.4 Nebezpečí stresu 

8.4-1 
Nebezpečí stresu vlivem špatné ergonomie při 

ovládání stroje či výměně testovaného vzorku 
S1 A1 E2 W2 1 

8.5 Nebezpečí svalově kosterního poškození 

8.5-1 

Nebezpečí svalově kosterního poškození 

vlivem špatné ergonomie při manipulaci se 

strojem a jeho částmi 

S1 A1 E2 W2 1 

8.5-2 

Nebezpečí svalově kosterního poškození 

vlivem špatné ergonomie při ovládání stroje a 

seřizování stroje 

S1 A1 E2 W2 1 

U posuzovaného testovacího stroje bylo identifikováno 44 významných nebezpečí. 

Všechna tyto nebezpečí by měla mít navržena preventivní opatření ke snížení rizika.  K tomuto 

účelu se používá formuláře pro odhad rizik. 

Odhad rizika 

Odhad velikosti rizika je proveden pomocí formuláře pro odhad rizik, která jsou uvedena  

v „Seznamu identifikovaných závažných nebezpečí“. Hodnocení se provádí na základě grafu 

na obr. 72, kde se zprvu určí míra poškození či závažnost škody. Dále se definuje doba 

vystavení osoby nebezpečí, možnost vyvarování se škody a jako poslední se hodnotí 

pravděpodobnost výskytu události. Každé počáteční riziko je významné a jak již bylo zmíněno 

výše, na každé riziko musí být aplikována opatření snižující nebezpečí, která se následně znovu 

přepočítají. Výsledná hodnota se nazývá zbytkové riziko. 

 Graf pro odhad rizika [11] 
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 Zhodnocení rizika 

V následující tab. 27 je ukázka dokumentace pro snížení rizika pomocí formuláře pro odhad 

rizika. Tento formulář by měl být proveden pro všechna významná nebezpečí. To znamená, že 

pro každé nebezpečí musí být použito jednoho formuláře. Je-li riziko neakceptovatelné, je 

sníženo pomocí tří kroků na akceptovatelnou hodnotu až po zbytkové riziko. Snižovaní rizika 

vychází z normy ČSN EN ISO 12100:2011. 

Zpracováním všech formulářů pro odhad rizika by bylo přes rozsah této práce, a proto 

je vypracován pouze jeden formulář jako příklad snižování rizika. Zbylé formuláře mohou být 

vypracovány nezávisle na této práci. 

 Formulář pro odhad rizika  

VUT v Brně, FSI FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA stroj: Testovací stroj 

ÚVSSR zpracoval: Blecha Martin datum: 22.04.2018 

Číslo nebezpečí 
Identifikační Označení nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100:2011 

číslo Mechanická nebezpečí 

1.1-6 1 Nebezpečí stlačením 

Životní etapa stroje: Sestavení a instalace, opravování  Nebezpečný prostor: pracovní prostor 

Ohrožené osoby: obsluha stroje, montér 

Provozní stav stroje: běžný provoz, mimo 

provoz 

Popis nebezpečné 

 situace/události: 

Nebezpečí stlačení těla (trupu, končetin, prstů) horní částí klimatické komory, také při 

manipulaci se strojem během sestavení a opravování. 

Počáteční riziko: 

Závažnost možné škody na zdraví S2 – těžké zranění Velikost rizika 

Četnost a doba trvání ohrožení A1 – zřídka až častěji     

Možnost vyvarování se nebezpečí 

E2 – možné za určitých 

okolností  8 
Pst. výskytu nebezpečné události W2 – střední 

KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (dle ČSN EN ISO 12100:2011) 

Popis opatření:  
Víko klimatické komory je opatřeno plynovými tlumiči se stop polohou pro držení víka 

v horní poloze při práci se strojem, sestavování, opravování. 

Snížené riziko 

po opatření: 

Závažnost možné škody na zdraví S1 – těžké zranění  Velikost rizika 

Četnost a doba trvání ohrožení A1 – zřídka až častěji     

Možnost vyvarování se nebezpečí E1 – možné 
1  

Pst. výskytu nebezpečné události W2 – střední 

KROK 2: Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření (dle ČSN EN ISO 12100:2011) 

Popis opatření: Nelze aplikovat 

Snížené riziko 

po opatření: 

Závažnost možné škody na zdraví - Velikost rizika 

Četnost a doba trvání ohrožení -   

Možnost vyvarování se nebezpečí - 
 - 

Pst. výskytu nebezpečné události - 

KROK 3: informace pro používání (dle ČSN EN ISO 12100:2011) 

Popis opatření:   

Ke stroji je přidán manuál s pravidelnou kontrolou jednotlivých částí stroje ovlivňující 

bezpečnost. Pravidelná kontrola funkčnosti plynových tlumičů a pojistky se stop 

polohou. Se strojem manipulují pouze osoby, které mají k této činnosti oprávnění.  

Zbytkové riziko: Závažnost možné škody na zdraví S1 – lehké zranění Velikost rizika 
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Četnost a doba trvání ohrožení A1 – zřídka až častěji   

Možnost vyvarování se nebezpečí E1 – možné 
 0 

Pst. výskytu nebezpečné události W1 – malá 

VALIDACE: Opatření jsou dostatečná Martin Blecha dne: 22.04.2018 
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 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NOVÉ 

KONSTRUKCE 

Správná funkce nového testovacího stroje a finální náklady jsou dva velmi důležité aspekty, 

které by měly být dodrženy. Jak již bylo popsáno v kapitole osm, všechny hydraulické 

elementy, které jsou potřeba na stavbu stroje, budou použity z vlastních zdrojů. Proto 

v následující tab. 28 jsou kalkulovány pouze nové strojní časti a klimatická komora. 

 Ceny komponentů a mezi-sestav pro stavbu testovacího stroje 

Popis položky Výkresové číslo Počet ks Cena 

Hlavní části       212 160 Kč  

Stojan 2-UVSSR-02-01 2     25 400 Kč  

Domeček 0000206 a 0000207 2     18 600 Kč  

Hřídel dlouhá 2-UVSSR-02-04 1       8 400 Kč  

Hřídel krátká 2-UVSSR-02-03 1       6 900 Kč  

Testovací lavice 2-UVSSR-02-02 1     42 600 Kč  

Protizávaží 2-UVSSR-02-08 2       7 800 Kč  

Příruba 2-UVSSR-02-05 2       5 300 Kč  

Adaptér 1-UVSSR-07-00 2       3 960 Kč  

Redukce adaptéru 2-UVSSR-07-01 2       1 380 Kč  

Spojka (hřídel – táhlo) 2-UVSSR-04-01 1       1 960 Kč  

Spojka (táhlo – válec) 2-UVSSR-04-02 1       1 850 Kč  

Kloub 038-0145-011-203 2          240 Kč  

Krytka vnitřní 2-UVSSR-02-10 2          500 Kč  

Krytka vnější 2-UVSSR-02-09 2          500 Kč  

Ukazatel 2-UVSSR-02-11 1          350 Kč  

Úhlové pravítko 2-UVSSR-02-12 1          420 Kč  

Klimatická komora 1-UVSSR-03-00 1     86 000 Kč  

Rámy hydromotorů      125 600 Kč  

Rám HM velký 1-UVSSR-05-00 1     78 000 Kč  

Rám HM malý 1-UVSSR-06-00 1     47 600 Kč  

Spojovací materiál          9 046 Kč  

Šroub M4 M4x8 ISO 4762 4              3 Kč  

Šroub M5 M5x12 ISO 4762 16              8 Kč  

Šroub M10 M10x25 ISO 4762 12            47 Kč  

Šroub M10 M10x60 ISO 4762 2            16 Kč  

Šroub M12 M12x30 ISO 4762 12            86 Kč  

Šroub M12 M12x50 ISO 4762 12            52 Kč  

Šroub M12 M12x55 ISO 4762 30          322 Kč  

Šroub M16 M16x140 ISO 4762 4          135 Kč  
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Šroub M24 M24x65 ISO 4762 20          693 Kč  

Matice M10 M10 ČSN 02 1402 2              2 Kč  

Matice M18 M18 ČSN 02 1402 1              5 Kč  

Matice M32 M32 ČSN 02 1402 1            24 Kč  

Matice do T-drážky M24 M24/T28 ČSN 02 1529 20       7 334 Kč  

Prodlužovací matice M16 M16 DIN 1479 2          264 Kč  

Podložka 10 10 ČSN 02 1703.11 2              2 Kč  

Podložka 24 24 ČSN 02 1703.11 20            12 Kč  

Transportní oko M16 M16 DIN 580 2            47 Kč  

Nakupovaný materiál           2 902 Kč  

Ložisko SKF NNF 5011 CV 2     11 042 Kč  

Ložisko SKF NNF 3009 CV 1       2 354 Kč  

Šroubení  153052 QSL-3/8-10 2          204 Kč  

Vzduchová hadice PUM-10x1,5-BL -          340 Kč  

  Celkem   349 708 Kč  

 

Z tab. 28 vyplývá, že celkové náklady na stavbu testovacího stroje činí 349 704 Kč. 

Pokud by byla připočtena odhadovaná cena všech hydraulických elementů, klimatické jednotky 

a železobetonové desky, cena takového stroje by se vyšplhala k 4 600 000 Kč. Ve srovnání 

se současným testovacím strojem je to téměř poloviční cena, neboť cena současného 

„multifunkčního“ stroje se pohybuje okolo 8 mil. korun českých.
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 VYHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Na základě této práce bude postaven testovací stroj, který by měl z části nahradit testy axiálních 

kloubů na současném stroji. Tímto se uvolní testovací kapacity pro jiné složitější klouby, které 

vyžadují víceosé zatěžování a složitější pohyb. 

Po sestavení testovacího stroje musí být ověřeny pohyby jednotlivých akčních členů, 

jestli nebude docházet k nežádoucím zvukovým nebo jiným životnost stroje ovlivňujícím 

pohybům. Také je důležité zhodnotit, jestli nemůže dojít k úkonům, při kterých by mohla být 

zraněna obsluha i přesto, že byla provedena analýza nové konstrukce stroje.  V neposlední řadě 

musí být ověřena těsnost klimatické komory k zamezení zbytečným teplotním ztrátám. 

Jakmile bude ověřen správný chod a funkčnost stroje, bude následovat ověření 

schopnosti nového stroje. To znamená, že otestovaný vzorek na novém stroji se musí shodovat 

s otestovaným vzorkem ze současného stroje. Tyto výsledky musí být statisticky vyhodnoceny 

s dostatečným množstvím reprezentativních vzorků.  

Na následujícím obr. 73 je znázorněný štítek nového testovacího stroje. 

 Štítek testovacího zařízení pro testy opotřebení axiálních kloubů
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 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývala konstrukčním návrhem testovacího zařízení pro testy 

opotřebení axiálních kloubů osobních automobilů. Úvod práce byl soustředěn na poznání 

současného testovacího stroje ve společnosti THK a nastudování problematiky testovaní kloubů 

osobních automobilů. Na základě získaných informací byly navrženy tři konstrukčně odlišné 

varianty při zachování stejného principu testování.  

U navržených variant byly hodnoceny výhody a nevýhody jednotlivých konstrukcí a 

poté byla vytvořena hodnotící matice. Nejlepší variantou byla zvolena varianta B, které získala 

nejvíce bodů. Zvolená konstrukční varianta byla nadále upravována a zároveň ověřována 

pomocí MKP. U některých částí zařízení bylo nutné provést několik optimalizačních smyček 

k dosažení požadovaného výsledku. V další části práce byly řešeny hydraulické elementy 

testovacího zařízení, které byly doporučeny pro stavbu nového testovacího zařízení. Nedílnou 

součástí stavby nových zařízení je také jejich bezpečnost. Proto byla vypracována analýza rizik 

nové konstrukce dle platných norem. 

Z konstrukčního hlediska je nově navržené testovací zařízení ve srovnání se současným 

strojem jednodušší, neboť má o jeden akční člen méně. Tím byla konstrukce, především 

testovací lavice, zjednodušena a zároveň sníženy pořizovací náklady. Takto navržené testovací 

zařízení je možné na základě výkresové dokumentace předložit k jeho výrobě.  
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 SEZNAM ZKRATEK, SYMBOLŮ, OBRÁZKŮ A 

TABULEK 

 Seznam zkratek a symbolů 

CAD    Computer Aided Design 

EA    axiální pružnost 

FEM    Finite Element Method 

HM    hydromotor 

HMH    hypotéza dle Hubera, von Misese, Henckyho 

I/O    input / output 

MKP    Metoda Konečných Prvků 

MKL    klopný moment odtržení 

MK    klopný moment 

P    polohová vazba 

PS    polohová pasivní vazba 

V5 R26   Catia verze 5 release 26 

 

C  [kN]  základní dynamická únosnost 

C0  [kN]  základní statická únosnost 

E  [MPa]  modul pružnosti 

F  [N]  síla 

G  [g]  tíha 

M  [Nm]  moment 

L  [mm]  poloha těžiště v horizontální ose 

W  [mm]  pákové rameno plynové vzpěry 

X  [-]  počet plynových vzpěr 

PU  [kN]  mezní únavové zatížení 

kr  [-]  výpočtový součinitel 

μ  [-]  Poissonovo číslo 

ρ  [g/cm³] hustota 

σ  [MPa]  obecné napětí 

σred  [MPa]  redukované napětí 

σmax  [MPa]  maximální napětí 

σmin  [MPa]  minimální napětí 

σa  [MPa]  amplituda napětí 

σm  [MPa]  střední napětí cyklu 

σA  [MPa]  amplituda napětí  

σC  [MPa]  pulzující harmonické napětí 

σCZ  [MPa]  střídavé souměrné harmonické napětí 
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σH  [MPa]  horní napětí cyklu 

σK  [MPa]  mez kluzu 

σM  [MPa]  střední napětí cyklu 

σN  [MPa]  kmitavé napětí 

σpt  [MPa]  maximální napětí 
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