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ABSTRAKT 

Obsahem diplomové práce je návrh letmých rotačních nůžek určených ke stříhání kovu za jeho 

pohybu vysokou rychlostí. Nůžky jsou součástí válcovací tratě, ve které slouží k odstřihování 

čel a konců jednoduchých profilů, tj. kulatin nebo kvadrátů. V případě poruchy na trati je lze 

použít k jejich šrotování. 

Součástí práce je technická zpráva s popisem funkce zařízení, návrh zařízení dle 

zadaných parametrů a kontrolní výpočty. Práce je doplněna o požadovanou výkresovou 

dokumentaci. 

ABSTRACT 

The aim of this diploma thesis is to design flying rotary shears for metal cutting at high speed. 

The shears are a part of a rolling mill where they are used to cut faces and ends of the simple 

sections, i.e. rounds or squares. In case of the malfunction of the rolling mill, the shears can be 

used for scrapping the simple sections. 

A technical report with function destription of the machine as well as machine design 

according to specified parameters and control calculations are an integral part of the thesis. The 

required design documentation is included. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Dělení kovových materiálů, střih, letmé rotační nůžky. 

KEYWORDS 

Cutting of metal materials, cutting fly rotary shears. 
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1 ÚVOD 

Cílem této práce je vypracovat návrh letmých rotačních nůžek pro stříhání kovového 

materiálu. Střih je prováděn bez přerušení pohybu vývalku, jímž je tyč kruhového průřezu. 

Nůžky slouží na odstřihování čel a konců vývalku, aby bylo docíleno požadované délky. 

Takto dělený vývalek pokračuje dál po válcovací trati. Další funkcí nůžek je šrotování vývalku, 

a to v případě, pokud dojde na válcovací trati k poruše. Pak je vývalek stříhán na mnohem kratší 

délky, které nepokračují dále po trati, ale padají na skluz. Pod skluzem je umístěn vůz, ve 

kterém se šrotovaný vývalek hromadí, dokud není odvezen a znovu využit. 

Nůžky jsou zařazeny ve válcovací trati za válcovací stolící a připevněny na základové 

desce, která je pomocí kotevních šroubu uchycena v betonovém základu. V okolí nůžek se 

nacházejí i další pomocná zařízení.  

Těsně před nůžkami navazují na trať podávací a vodící válečky. Jejichž úkolem je 

navést vývalek do přesné střižné polohy. Za nůžkami pokračuje trať a je zde umístěn skluz, 

který je využit v případě šrotování. 

Hlavní části nůžek jsou dvě střižné hřídele, na kterých jsou upevněny nože vykonávající 

střih při každém setkání. Tyto hřídele jsou uloženy otočně ve stojanu společně s dalšími částmi 

převodového ústrojí, které převádějí kroutící moment z pohonu na hlavní hřídele a zároveň 

zajišťují jejich synchronní pohyb. Převodové ústrojí je přes hnací pastorky spojeno s pohony 

pomocí spojek. 

Hlavní výhodou těchto nůžek je, že umožňují stříhat materiál, který se může v trati 

neustále pohybovat. Nedochází tak ke zpoždění způsobené zastavením vývalku, které jiná dělící 

zařízení vyžadují. 

Tato práce je rozdělena na několik částí. V první části je obecně nastíněna problematika 

dělení materiálu v hutních provozech a dále je seznámeno se základními typy dělících zařízení. 

Následuje podrobný popis navrhovaného zařízení, jeho částí a nejbližšího okolí. Další část 

práce se věnuje návrhu a kontrole kritických částí zařízení. Závěrečná část obsahuje 

vyhodnocení a výkresovou dokumentaci. 
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2 MOTIVACE 

I přesto, že v dnešní době můžeme obráběním zhotovit nezměrné množství výrobků různých 

tvarů a velikostí, i nadále najdeme výrobky, které lze vyrobit pouze pomocí tváření. To si stále 

drží svůj nemalý podíl v průmyslové výrobě a vyniká zejména ve výrobě hutní. 

Pod pojmem tváření kovů se rozumí technologický výrobní proces, ve kterém se provádí 

trvalé změny tvaru materiálu působením mechanické síly, bez odběru třísek. To však 

neznamená, že by zde nevznikal odpad. Odpad při tváření bývá většinou celistvý např. ve formě 

odstřižků nebo výronků. Díky velmi hospodárnému využití materiálu s minimálním odpadem 

je tváření jednou z nejproduktivnějších technologií průmyslové výroby. [1] [2] 

 Vyniká svou vysokou produktivitou práce, dokonalým využitím materiálu a velmi 

dobrou rozměrovou přesností. Mezi nevýhody této technologie patří hlavně vysoká pořizovací 

cena strojů a nástrojů, protože musejí odolávat velkým tvářecím silám, které jsou ke tváření 

materiálu potřebné. [1] [2] 

Vstupním materiálem pro hutní tváření jsou ingoty, plynule lité předlitky, odstředivé 

lité duté ingoty, tlakově lité bramy, práškové materiály a sdružené lité ingoty. Z těchto 

materiálů jsou vyráběny předvalky, mezi které patří bloky, bramy, sochory, sochory kruhové 

a ploštiny. Předvalky jsou využity pro zhotovení vývalků, výkovků a výlisků. Ty mají 

jednoduchý průřez, velké tolerance a zdrsněný povrch. [3] 

Výrobky hutního tváření jsou převážně vývalky, které musí splňovat rozměry, kvalitu 

povrchu, rovinnost a další specifické požadavky. Za samozřejmé je zaručení chemického 

složení a mechanických vlastností. Tyto vývalky je možné třídit do skupin znázorněných na 

obr. 1. [3] 

Všechny typy vývalků musí být dodávány v normalizovaných rozměrech a zároveň 

v požadovaných délkách a hmotnostech. A proto nedílnou součástí této výroby je i dělení 

materiálu. To znamená, že do výrobních tvářecích linek jsou začleňovány stroje, jejichž úkolem 

je dělení válcovaného materiálu. [2] 

Cílem této práce je návrh zařízení určeného pro dělení materiálu v hutních provozech.  

 

 

Obr. 1 Rozdělení hutních tvářených výrobků 
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3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Letmé rotační nůžky jsou zařízení, které se využívají pro dělení hutního materiálu. Jako takové 

se řadí do skupiny tvářecích strojů, protože k oddělování materiálu využívají technologie 

stříhání. 

Obecně lze říci, že v dnešní době se při návrhu většiny tvářecích strojů vychází z již léty 

ověřených konstrukčních řešení. Letmé rotační nůžky nejsou výjimkou. Ale bylo by troufalé 

tvrdit, že se vývoj tvářecích strojů zastavil a nemůže být využito nových myšlenek. I když jsou 

nadále používány původní principy, a to zejména funkce a rozvržení jednotlivých dílů, není 

důvod nevyužít současných poznatků. Jinými slovy lze říci, že i když je základní pohled na 

zařízení zachován, je možné některé části navrhnout lépe nebo je modernizovat.  

Nůžky je možné vybavit některým podpůrným zařízením, které usnadní provoz nebo 

řízení. V poslední době je většina typů nůžek vybavována CNC řízením, a díky tomu lze 

naprogramovat a řídit velikost řezného úhlu (úhel sklonu nože), velikost mezery mezi noži 

a střižnou sílu. Pro použití u letmých rotačních nůžek, se tato možnost zdá velice obtížná. Zde 

je velikost mezery nastavována mechanicky, a to pouze, když zařízení není v provozu. Řízení 

tak zůstává pouze pro pohon. [4] 

Pokud zařízení rozložíme na jednotlivé komponenty, je možné nalézt takové, které lze 

nahradit modernějším řešením. Při tom je nutné brát ohled na ekonomickou stránku, protože ne 

vždy může být modernější řešení výhodnější. Každá změna musí být obhájena a přinášet 

s sebou určité výhody, které původní díl nepřinášel. 

3.1 Ložisko CARB 

Jedním z takových dílů jsou valivá ložiska. Spodní a horní střižné hřídele jsou obvykle uloženy 

ve stojanu ve dvou soudečkových ložiscích. Tato ložiska obsahují dvě řady valivých tělísek a 

jejich kroužky se mohou vůči sobě naklápět. Díky tomu mohou vyrovnávat nesouosost hřídele, 

která může být způsobena např. průhybem. Výhodou těchto ložisek je, že jsou schopny přenášet 

velká radiální zatížení a také značná axiální zatížení v obou směrech. Velkou nevýhodou je, že 

mají větší rozměry. S tím jsou spojené nároky na větší součásti, do kterých jsou ložiska 

zabudována. [5] 

 

Obr. 2 Uložení ložisek s axiálně vodícím 

soudečkovým ložiskem a axiálně volným ložiskem 

CARB [4] 
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Uspořádání ložisek na jednom hřídeli nebo pastorku je takové, že jedno ložisko je 

uloženo axiálně pevně a druhé je uloženo axiálně volně. Pevně uložené ložisko zajišťuje hřídel 

proti axiálnímu posunutí vzhledem ke stojanu nůžek. Volné ložisko pak vyrovnává axiální 

posunutí, ke kterému dochází vlivem tepelné roztažnosti. [5] 

Toto uspořádání dvou soudečkových ložisek je možné nahradit využitím nového typu 

ložiska. Tím je toroidní ložisko CARB od firmy SKF. To nahrazuje v uspořádání ložisek 

soudečkové ložisko volné. Takto vzniklé uspořádání (obr. 2) je tvořeno soudečkovým ložiskem 

jako pevným a toroidním ložiskem jako volným. [5] 

Toroidní ložisko je nový typ radiálního ložiska. Má jednu řadu dlouhých symetrických 

soudečků a oběžné dráhy ve tvaru prstence. Je odolné vůči vysoké zátěži a umožňuje 

vyrovnávání nesouososti. Dále je schopně umožnit osový posun v ložisku s minimálním třením. 

Další výhodou je zmenšený průřez ložiska, Jejich použití snižuje úroveň vibrací a hluku, 

prodlužuje intervaly údržby, zvyšuje spolehlivost a v neposlední řadě může umožnit zmenšení 

velikosti zařízení. [5] 

Všechny tyto výhody uvedené výrobcem ložiska jsou jistě nesporné a lze říci, že by 

jejich využití mělo spíše pozitivní charakter. Otázkou však zůstává, jak by se takové ložisko 

chovalo při aplikaci do letmých rotační nůžek. To lze zjistit, až jeho praktickým využitím. 

3.2 Synchronizace rychlostí děleného materiálu a rychlosti otáčení nožů 

Letmé rotační nůžky pro svoji funkci vyžadují jistou synchronizaci rychlosti děleného materiálu 

a rychlosti otáčení nožů. To z toho důvodu, aby bylo zaručeno dodržení určitého poměru těchto 

rychlostí. Volbou vhodného poměru je možné získat různé délky děleného materiálu. Aby bylo 

docíleno přesných délek s určitou tolerancí opakovaně je nezbytné umět poměr rychlostí 

nastavit a udržet. K tomu se využívá synchronizace rychlostí, a to buď mechanické nebo 

elektronické. [6] 

Mechanická synchronizace je prováděna pomocí podávacích válečků, které jsou 

umístěny těsně před nůžkami. Ty udílí vývalku dodatečnou rychlost a aby došlo k synchronizaci 

mají podávací válečky s nůžkami společný pohon. Avšak každé zařízení má svou převodovou 

skříň. Tím je dosaženo, že se podávací válečky budou vždy otáčet v daném poměru k otáčkám 

nůžek a vývalek bude jimi urychlován na potřebnou rychlost. [6] 

Modernějším a ekonomičtějším řešením je elektronická synchronizace. Ta lze provést 

pomocí elektronického provázání pohonu válců válcovací stolice a pohonu nůžek. K tomu, aby 

tato synchronizace mohla být uskutečněna musí být nůžky i válcovací stolice vybaveny 

příslušným senzorickým vybavením. Jako nejvhodnější se jeví využití optického rotačního 

snímače, který lze zvolit ve verzi inkrementální nebo absolutní. [6] 

3.2.1 Inkrementální rotační snímač 

Inkrementální rotační snímač (obr. 3) převádí rotační pohyb na elektrické impulsy. Za 

každou otáčku vydávají přesně stanovený počet impulzů, které představují míru dráhy nebo 

úhel natočení. Díky tomu dokáže snímač zprostředkovávat elektrické informace o vzájemné 

poloze dvou mechanických celků, úhlovém natočení, rychlosti nebo směru rotačního pohybu. 

[7] [8] 
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Princip spočívá v tom, že disk s otvory je spojen s hřídelí snímače, a ta je spojena 

s měřenou hřídelí, se kterou se otáčí. Zdroj světla vyšle paprsky, které pomocí kondenzátorové 

čočky vytvoří svazek paprsků. Tyto paprsky následně projdou otvory v disku. Otáčením disku 

dochází ke střídání stavů světla a tmy. Tyto změny jsou pak zachyceny pomocí optického 

snímače a převádějí elektrické impulzy na signál. [8] 

K dispozici jsou ve snímači tři kanály (A, B, 0). Pomocí signálů z kanálu A a B určujeme 

směr otáčení hřídele podle toho, který ze signálů je zpracován dříve. Signál z kanálu 0 slouží 

k udávání polohy hřídele. [8] 

 

3.2.2 Absolutní rotační enkodér 

Absolutní rotační snímače (obr. 4) jsou založeny na podobném principu jako 

inkrementální. Avšak na rozdíl od nich nedetekují změnu polohy o pevně daný krok, ale udávají 

přímo polohu v rozsahu 360°. Aby toho bylo docíleno, je zakódována každá poloha natočení 

disku. Každému úhlovému rozsahu odpovídá určitý počet impulzů. [8] 

 

Obr. 3 Schéma inkrementálního rotačního 

snímače [8] 

Obr. 4 Schéma absolutního rotačního snímače [8]; 1 – disk snímače; 2 – 

paprsek světla; 3 – optické přijímače 
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Tento typ enkodéru má odlišný disk. Také má průhledné a neprůhledné otvory, ale jsou 

umístěny v několika řadách. Každá řada má svůj optický snímač, který zachytává paprsky 

z jednoho zdroje světla. Počet řad závisí na požadované přesnosti. [8] 

Dokáží poskytovat jedinečné polohové hodnoty od okamžiku jejich zapnutí, a také 

ihned po výpadku elektrického proudu. [9] 

3.2.3 Rotační snímač IXARC 

Společnost Fraba Posital uvedla na trh novou generaci magnetických snímačů (obr. 5), 

která umožňuje nahradit rotační snímače optické. Výhodou je, že mohou mít funkci 

inkrementálních i absolutních snímačů. Pracují na principu Hallova efetu a bezkontaktního 

snímání. Na základě orientace magnetického pole permanentního magnetu, který je umístěn na 

hřídeli, stanovuje polohu pomocí snímačů magnetického pole. [9] 

Samotný snímač je bezbateriové robustní konstrukce a díky tomu není vyžadována 

téměř žádná údržba. Je velice přesný a má dlouhou životnost. Další z předností je možnost 

konfigurace jen pomocí softwaru, bez nutnosti fyzického zásahu. Vzhledem k bezkontaktnímu 

měření může pracovat v náročných podmínkách. [9] 

 

3.2.4 Aplikace 

I když mají absolutní a IXARC snímač svoje výhody, na vyřešení problému 

synchronizace rychlostí plně dostačuje snímač inkrementální. Pracuje na jednoduchém principu 

a jeho praktické využití je nejčastěji pro vytvoření zpětné vazby. Absolutní a IXARC snímače 

nacházejí největší využití v oblasti určování přesné pozice. 

 Díky údajům z inkrementálního snímače je možné znát rychlost otáčení nožů i rychlost 

otáčení válečků válcovací stolice. To poskytne dostatek údajů, aby bylo docíleno dělení vývalku 

na správné délky díky dodržení zvoleného poměru obou rychlostí.  

Aby bylo docíleno synchronizace, zvolený snímač se umístí na spodní střižný hřídel 

nůžek a pracovní válec válcovací stolice. Ke správné funkci je nutné vybavit nůžky řídícím 

systém. Samotné zapojení a řízení motoru, senzorů a všech elektrických součástek je řešeno při 

elektrifikaci a automatizaci celého zařízení. 

 

Obr. 5 Rotační snímač IXARC [9] 
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4 DĚLENÍ MATERIÁLU 

Pro zhotovení každého kovového výrobku je nezbytný určitý druh vstupního materiálu, jinými 

slovy polotovaru. Pro výrobky složitých tvarů a všude tam, kde je to technologicky 

a ekonomicky výhodné se využívá odlévání do forem, čímž vznikne polotovar s podobným 

tvarem jako finální výrobek. V ostatních případech je dostačující využít ke zhotovení výrobku 

hutního materiálu. 

Hutní materiály jako jsou plechy, tyče, profily a mnohé další (obr. 1) jsou začleněny 

v příslušných normách. Tyto normy definují rozměry, materiály, strukturu, kvalitu povrchu 

a další neméně důležité parametry. To velice usnadňuje orientaci v široké škále různých 

polotovarů. 

Společným pro všechny polotovary je, že se dodávají v určitých normalizovaných 

délkách. Ve většině případů jsou na tyto délky polotovary upravovány v jedné z posledních etap 

jejich výroby pomocí zařízení určených k dělení materiálu. [10] 

Jako příklad se nabízí výroba plechů (obr. 6). Ty se vyrábějí v mnoha tloušťkách 

v podobě plechové tabule. Než však takové tabule vzniknou, předchází tomu velké množství 

operací. Výchozí materiál, jako je např. plynule odlévaná brama, je válcován na určitou 

tloušťku. Takto vzniklý pás je smotáván navíječkou do svitků. Svitky jsou uskladňovány 

a následně přepravovány do určené linky. Tam dochází opět k jeho rozmotávání. Následují 

různé technologické procesy pro zlepšení požadovaných vlastností plechu. Na konci tratě je 

dělení pásu pomocí nůžek různých provedení, a vzniká tak tabule plechu požadovaných 

rozměrů. [11] 

 

Výroba každého druhu polotovaru má svoje určitá specifika, ale jedno mají společné. 

Tím jsou dělící zařízení, která je možné rozdělit do skupin znázorněných na obr.7.  

 

Obr. 6 Schéma linky na příčné stříhání plechů [2]; 1 – svitkový vůz, 2 – rozvíječka, 

3 – ořezávací nůžky, 4 – smyčková jáma, 5 – letmé nůžky, 6 – rovnačka, 7 – ukládání tabulí 

Obr. 7 Rozdělení technologie dělení [6] 
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Volba technologie dělení souvisí s požadavky na přesnost a kvalitu dělené plochy. Dále 

se také zohledňuje následující technologický postup, možnosti výrobce a množství výrobků. 

Pokud výroba čítá velké množství kusů, je nejvhodnější využít dělení formou stříhání. To se 

řadí mezi technologie tváření, podobně jako lámání. Ostatní metody lze zařadit mezi 

technologie třískového obrábění. [10] 

4.1 Třískové dělení materiálu 

Pro třískové dělení je charakteristické, že při něm odpadávají z materiálu třísky v podobě 

ostrých úlomků, které jsou považovány za odpad. To je určitá nevýhoda ve srovnání 

s beztřískovým dělením, při kterém je zachováno více materiálu. Za výhodu lze označit, že 

třískovým dělením lze dosáhnout kolmého řezu a vznikne kvalitní povrch, což je u jiných 

technologií dělení problematické. Z celkového hlediska je tento způsob dělení málo produktivní 

a má větší spotřebu materiálu. [12] 

 

Obr. 8 Kotoučová pila; 1 - motor, 2 – odsávání, 3 – rám, 4 – skluz, 5 – vozík, 6 – převodovka, 

7 - kryt pilového kotouče, 8 – ochranný kryt, 9 – pilový kotouč, 10 – naklápěcí přidržovač, 

11 – žlab, 12 – vodící válečky, 13 – přidržovače, 14 – sklápěcí stůl [13] 
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4.1.1 Dělení řezáním 

Nejproduktivnější a nejpoužívanější způsob třískového dělení v hutním provozu je 

řezání pilou. Jsou využívány pily rámové, pásové a zejména kotoučové. Principiálně se jedná 

o vyřezávání úzkých drážek do děleného materiálu. Šířka řezané drážky závisí na tloušťce 

zvoleného nástroje, který může mít pohyb přímý (rámová pila) nebo kruhový (kotoučová 

pila). [12] 

Volba nástroje závisí na vlastnostech děleného materiálu. Je samozřejmé, že nelze 

řezáním dělit všechny materiály, ale pouze takové, které nepřesahují určitou tvrdost, jinak se 

musí předem vyžíhat. V opačném případě by došlo k porušení nástroje. [2] 

Jedním z představitelů pil využívaných v hutním provozu je kotoučová pila na obr. 8. 

Pila byla navržena ve firmě Primetals Technologies a je využívána v Třineckých železárnách. 

Děleným materiálem je sochor čtvercového (max. □155 mm) nebo kruhového průřezu (max. 

210 mm). Hlavní činností pily je řezání materiálu na normované délky (8 a 12 m) s vysokou 

kvalitou řezných ploch.  

Využívá se pilový kotouč o 1800 mm, který je poháněn elektromotorem o výkonu 

450 kW. Pilový kotouč může být abrazivní nebo z legované oceli. V případě použití ocelového 

pilového kotouče je přívodem chladící kapaliny zajištěno chlazení. Když je využit kotouč 

abrazivní, chlazení již není potřeba, ale je připojeno odsávání. 

Princip její činnosti spočívá v tom, že dělený materiál najede do žlabu, následně je 

odměřena řezná poloha, materiál je zajištěn přidržovači a je proveden řez. Odříznutá část se 

sklápěcím stolem dostane pomocí skluzu do vozíku, který je určen pro odřezky. Z jedné strany 

zaříznutý materiál odjede až k dorazu, díky čemuž je určena druhá řezná poloha. Materiál je 

opět zajištěn přidržovačem a po uříznutí je získán přesný rozměr. Pokud je odříznutá část příliš 

dlouhá nebo je potřeba získat vzorek (o délce 250 mm) pro testování, dochází po uříznutí ke 

zvednutí naklápěcího přidržovače a pomocí protilehlých výsuvných přidržovačů je odříznutá 

část posunuta na dopravník a následně je dopravena na určené místo. [13] 

Těsně před pilou jsou umístěny hydraulické nůžky, které jsou využívány pouze pokud 

není vyžadována normovaná délka s kvalitním povrchem řezných ploch. Nůžky společně 

s pilou jsou umístěny v lince za válcovacími stolicemi.  

4.1.2 Dělení upichováním 

Dělení polotovarů upichováním (obr. 9), zejména tyčí, se používá pouze zřídka, protože 

to není moc efektivní způsob. Ztráty, ke kterým při dělení dochází jsou značné. Na druhou 

stranu je možné získat velmi přesné a hladké plochy po dělení. Z toho plyne jeho využití. 

Používá se tam, kde jsou vyžadovány přesné rozměry polotovarů např. pro protlačování. Dělení 

je prováděno na upichovacích automatech nebo univerzálních soustruzích. [2] [12] [14] 

Obr. 9 Upichování tyčového materiálu [14] 
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4.2 Beztřískové dělení materiálu 

Jak již bylo zmíněno, při beztřískovém dělení je zachováno více materiálu, protože nedochází 

k odpadávání třísek. I díky tomu je tato metoda velmi produktivní, a to zejména při výrobě 

většího počtu kusů. [12] 

Hlavní nevýhodou této technologie jsou méně kvalitní plochy po dělení, a to z hlediska 

drsnosti, ovality, úhlů a sklonu plochy k ose děleného materiálu. Další nevýhodou je, že není 

možné dělit každý materiál. Dělení tímto způsobem je totiž složitý proces, jehož průběh závisí 

na materiálu a jeho mechanických vlastnostech, struktuře, rozměrech a teplotě. Neméně 

důležitý je vliv nástroje a stroje. U nástroje je důležitá geometrie a materiál, ze kterého je 

vyroben. U stroje se jedná o rychlost dělení a tuhost zařízení. [12] 

Podle způsobu namáhání je možné beztřískové dělení rozdělit na lámání a objemové 

stříhání za tepla a za studena. V obou případech je využito tvářecích strojů. [12] 

4.2.1 Dělení lámáním 

Dělení lámáním je metoda, která se využívá pouze pro materiály s pevností nad 

600 MPa a pro těžko obrobitelné materiály. Protože při dělení měkkých materiálů nedojde 

k ulomení, ale pouze k ohnutí. Velkou nevýhodou je nízká kvalita lomové plochy, možnost 

vzniku trhliny a její rozšíření do materiálu. Metoda je používána v úpravárenských linkách 

válcoven a metalurgických provozech na hydraulickém lámacím lisu. Ten je většinou 

vodorovný čtyřsloupový uzavřené konstrukce. [2] [12] 

Dělení se provádí za studena, pouze před lámáním se v místě, kde má dojít k ulomení, 

polotovar nahřívá kyslíkoacetylenovým plamenem. Díky tomu dojde k vytvoření vrubu 

(koncentrátoru napětí) a tím zmenšení průřezu. Tři možné způsoby lámání jsou znázorněny na 

obr. 10. [2] [12] 

 

4.2.2 Dělení stříháním 

Při dělení materiálu je nejrozšířenější právě dělení stříháním. Princip stříhání spočívá 

v tom, že vlákna materiálu jsou vnikajícími noži prodlužována až do meze pevnosti materiálu 

a následně dojde k jejich utržení.  

Dělit materiály můžeme za tepla nebo za studena. Výběr jedné z těchto možností závisí 

především na pevnosti materiálu. Měkké materiály do pevnosti 400 MPa lze stříhat za studena. 

Materiály s větší pevností je pak nutné zahřívat na teplotu přibližně 700 °C. Stříhání je možné 

jak v podélném, tak i v příčném směru. Na výběr máme stříhání rovnoběžnými noži, 

skloněnými noži nebo kotoučovými noži. [2] 

Obr. 10 Lámání [7]; a) lámání s jednou podpěrou, b) lámání se dvěma podpěrami, 

c)   lámání konzolové 
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Výhodou stříhání je vysoká produktivita, nízké provozní náklady a vysoká přesnost. 

Nevýhodou je vznik otřepu a deformačního zpevnění v okolí střihu, což má významný vliv na 

následné plastické vlastnosti a drahé nástroje a stroje. [2] 

Stříhání se používá pro úpravu rozměrů široké škály polotovarů, jako je např. stříhání 

tabulí plechů, svitků, profilů, vývalků a mnohých dalších. Druh polotovaru, pro který jsou 

nůžky určeny, pak ovlivňuje konstrukční řešení samotného zařízení. Základní rozdělení, které 

je ovlivněno právě druhem stříhaného polotovaru, je zobrazeno na obr. 11. [2] [4] 

 

Pro stříhání plechu je možné využít nůžky s rovnými noži nebo nůžky kotoučové. 

Nůžky s rovnými noži mohou být tabulové nebo pákové. Tabulové nůžky (obr. 12) slouží ke 

stříhání tabulí plechů, svitků, ale i jiných polotovarů s přímými střižnými plochami z plechu. 

Jsou složeny z rámu nůžek, beranu s nástrojem, přidržovače, stolu a pohonu, který může být 

umístěn v horní nebo spodní části stojanu. Úkolem přidržovače je zajistit polohu plechu při 

samotném střihu. Pohon lze využít mechanický nebo hydraulický. Při jejich konstrukci se dbá 

na to, aby byla zaručena možnost nastavovat velikost sklonu nože. To z toho důvodu, aby došlo 

ke zmenšení průřezové plochy stříhaného materiálu a zmenšení potřebné střižné síly. Také je 

vyžadována přítomnost dorazů, díky kterým je zajišťována přesná poloha plechu. [4] [15] 

 

Obr. 11 Základní dělení nůžek [4] 

Obr. 12 Tabulové nůžky s horním pohonem [9]; 1 – spodní nůž; 2 – horní nůž; 3 – přidržovač; 

4 – doraz; 5 – ojnice; 6 – stojan; 7 – beran; 8 – kliková hřídel; 9 - pohon 
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Dalšími zařízeními, která se využívají ke stříhání plechů, jsou kotoučové nůžky, které 

mohou být jedno, dvou nebo vícekotoučového provedení. Rozdělují se na nůžky pro přímé 

střihy (obr. 13) a nůžky pro křivkové stříhání, které je využíváno ve velmi specifických 

případech. Nástroje, které mají kruhový tvar, se při otáčení dostávají do kontaktu s děleným 

materiálem a dochází k odstřižení. Jsou požívány zejména pro ostřihování tlustých (až 40 mm) 

a dlouhých (až 15 m) plechů. Skládají se z horního posuvného kotouče a spodního pevného 

kotouče. Plech je otáčejícími se kotouči vtahován do mezery mezi noži, kde je namáhán nad 

mez pevnosti a oddělován. [4] [15] 

 

Pro stříhání profilového materiálu se nejčastěji využívají univerzální nůžky (obr. 14). 

Ty jsou schopny dělit plech, válcované profily (U, L, T), pásky, tyče kruhového i čtvercového 

průřezu, ale také mohou být využity k děrování plechů. Nejčastěji jsou poháněny 

elektromotorem, ale mohou být poháněny i hydraulicky. Konstrukční provedení je tvořeno 

stacionárním podstavcem, převodovým zařízením, beranem, podélnými noži a děrovadlem. 

Nůžky pracují jednotlivými i trvalými zdvihy, děrovadlo jen jednotlivými zdvihy. Beran je 

skloněný a vedený v kluzných lištách. Jeho zpětný pohyb je vyvozen tlačnou pružinou. Na 

beranu jsou ploché nože s dutinami dle tvaru stříhaného materiálu, a od jeho pohybu jsou 

vyvozeny pohyby nůžek a děrovadla. Bohužel tyto nůžky neobsahují spojku ani brzdu, a proto 

se z hlediska bezpečnosti mohou zdát rizikové. [4] [15] 

Při dělení hutnických polotovarů, jako je například tyčový materiál kruhového nebo 

čtvercového průřezu, je množné využít nůžky na špalíky (obr. 15). Nůžky jsou vybaveny 

horním přidržovačem a dolním přidržovačem, jehož úkolem je podpírat ústřižek při střihu 

s dorazem. Doraz slouží ke stříhání přesné délky špalíku. Aby bylo dosaženo co nejlepší 

kolmosti čel na špalíku, dolní přidržovač musí působit proti stříhacímu noži. Síla, kterou působí, 

musí být tak velká, aby zachytila klopný moment na ústřižku. Nůžky jsou poháněny 

elektromotorem přes setrvačník, spojku a brzdu. Před stříháním beran dosedne horním nožem 

na polotovar a následně dojde k sevření polotovaru ze spodu. Při stříhání je tedy polotovar 

sevřen tak, aby mu bylo bráněno v ohýbání. [4] [15] 

Další možností dělení hutních polotovarů je využít nůžek letmých. Tyto nůžky jsou 

hlavním tématem této práce, a proto je jim věnována následující kapitola. 

Obr. 13 Nůžky s kruhovými noži na přímé střihy [9]; 1 – horní hřídel; 2 – spodní hřídel; 3 – nůž; 

4 – pohon; 5 – převodová skříň; 6 – kloubový hřídel; 7 – kluzná ložiska; 8 – přestavování ložisek 
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Obr. 14 Univerzální nůžky [9]; 1 – děrovadlo; 2 – stříhání pásů; 3 – vystřihování rohů; 

4 – beran; 5 – tlačná pružina; 6 – stříhání profilů; 7 – přidržovač; 8 – válečková dráha; 9 - pohon 

Obr. 15 Nůžky na špalíky [9];1 – beran s nástroji; 2 – dolní přidržovač; 3 – horní přidržovač; 

4 – doraz; 5 – stavění přidržovače; 6 – podávací kotouče; 7 – pneumatický válec; 8 - pohon 
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4.3 Nekonvenční metody dělení materiálu 

Charakteristickým znakem pro nekonvenční metody dělení je využití fyzikálních a chemických 

vlastností děleného materiálu. Nástroj je většinou v podobě elektrody, trysky, drátu apod. 

Oproti běžným metodám, kde je nástroj v kontaktu s děleným materiálem, zde ke kontaktu 

nedochází. Dělení je prováděno určitou formou energie, která vyvolává erozi a umožňuje 

dělení. Do této skupiny patří metody zobrazené na obr. 16.  

 

Při dělení vodním paprskem dochází k odbrušování děleného materiálu tlakem vodního 

paprsku, který je soustředěný do jednoho místa. Voda je pomocí vysokotlakého zařízení 

stlačena až na 6500 barů a je do ní přimísen abrazivní materiál. To vše protéká přes trysku se 

světlostí 1 mm. Díky tomu má vzniklý paprsek dostatek energie, aby dokázal provádět řezy 

i v materiálech o velké tloušťce a s vysokou pevností. Metoda umožňuje provádět řezy 

i v materiálech velmi měkkých, křehkých a houževnatých. [16] 

 U laserového dělení se využívá přívodu vysoce koncentrované energie laserového 

svazku do místa řezu. Laserový svazek prochází středem řezné trysky, která přivádí do místa 

řezu asistenční plyn. Při dopadu tohoto svazku na povrch děleného materiálu dochází 

k lokálnímu prudkému ohřevu, což vede k tavení a sublimaci (odpaření) materiálu. Tento 

způsob dělení se v porovnání s ostatními způsoby vyznačuje vysokou řeznou rychlostí, dobrou 

kvalitou řezu a minimálními deformacemi materiálu. Je jím možné dělit všechny běžně 

používané konstrukční oceli, neželezné kovy a jejich slitiny, kovy silně reagující s kyslíkem 

a dusíkem (titan, tantal, zirkon), ale i nekovové materiály (dřevo, plasty, kompozity, papír, 

keramika). Tloušťka je pak omezena pouze typem materiálu, výkonem laseru a druhem 

asistenčního plynu. [17] 

Dělení materiálu pomocí plazmy je tepelný proces, při kterém se elektricky vodivé 

kovové materiály (např. oceli, hliník, měď), ale i nekovy, taví v plasmovém paprsku. Vzniklá 

tavenina je pak vyfukována z řezné spáry. K tavení dochází, když se mezi plazmovým hořákem 

(tryskou) a děleným materiálem vytvoří elektrický oblouk. Z trysky pak vylétává vysokou 

rychlostí velmi horký ionizovaný plyn, který je do ní vháněn z tlakových lahví. Vzniklá plazma 

dosahuje při úniku z trysky teploty až 30 000 °C a nadzvukové rychlosti. Použití plazmy má 

význam při řezání tenkých a středně hrubých ocelových plechů a také při řezání konstrukční 

oceli. Lze řezat různé druhy materiálu. [18] [19] 

Tyto nekonvenční metody sice mají bezesporu určité výhody a jejich uplatnění je široké, 

ale v hutních provozech nejsou příliš rozšířeny. 

  

Obr. 16 Některé nekonvenční metody dělení materiálu 
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5 LETMÉ ROTAČNÍ NŮŽKY 

Letmé rotační nůžky, patří mezi zařízení pracující na principu beztřískového dělení materiálu, 

tedy stříhání. Nacházejí využití v dělení hutních polotovaru, a to zejména tyčového materiálu, 

pásku, drátu nebo jiných polotovarů vyráběných ve válcovnách a tažírnách. Jejich hlavní 

výhodou je, že umožňují dělit materiál bez přerušení chodu. To znamená, že válcovaný materiál 

vycházející z válcovací stolice určitou rychlostí je stříhán, aniž by bylo nutné ho zastavit. 

Výkonost nůžek je pak dána výrobností celé válcovací tratě. [15] [6] 

5.1 Základní typy letmých nůžek 

Podle konstrukčního provedení je možné rozlišit letmé rotační nůžky na nůžky bubnové, 

klikové, kyvadlové a planetové.  

5.1.1 Bubnové letmé nůžky 

Toto konstrukční provedení letmých nůžek patří k jednodušším a díky tomu jsou 

v provozu velice spolehlivé. Využívají se zejména pro stříhání širokých ocelových pásů za tepla 

až do tloušťky 30 mm, také pro stříhání ocelových pásů za studena do tloušťky 2,5 až 3 mm. 

Dále také pro stříhání různých profilů ve válcovacích tratích. [6] 

Zařízení se skládá ze dvou bubnů, na kterých jsou upevněny radiálně nože. Tyto nože 

pak vykonávají střih pří každém setkání. Stříhaný materiál se nůžkami pohybuje nepřetržitou 

rychlostí, kterou mu udílí válce předcházející válcovací stolice a také podávací válečky. 

Rychlost materiálu za nůžkami musí být větší než rychlost před nůžkami, aby bylo docíleno, že 

se mezi jednotlivými odstřiženými částmi vytvoří určitá mezera. Schéma těchto nůžek je 

zobrazeno na obr. 17. [6] 

 

Obr. 17 Schéma bubnových letmých nůžek; [6] 1 - nůž; 2 - buben; 

m - mezera mezi odstřižky 
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Hlavní výhodou těchto nůžek je, že se bubny otáčejí rovnoměrnou rychlostí, díky čemuž 

jsou rotující hmoty dobře vyváženy. To dovoluje stříhat materiál rychlostí i více jak 15 ms-1. 

K nevýhodám patří fakt, že hrany nožů se pohybují po kruhové dráze a při střetu s vodorovně 

pohybujícím se materiálem dochází ke střihu při měnícím se úhlu natočení nožů. Výsledná 

střižná rovina pak není kolmá, ale z obou stran skloněná. Další nevýhodou je, že střih probíhá 

rovnoběžnými noži v celé šířce, a proto vznikají vysoké statické střižné síly doprovázené 

dynamickým účinkem. To zatěžuje celou konstrukci nůžek a způsobuje hlučnost. Aby tento 

problém byl co nejvíce zmenšen, je možné využít nožů zešikmených. [6] 

Nůžky mohou pracovat dvěma způsoby. Stříhání může být prováděno při periodickém 

spouštění a zastavování nebo nepřetržitým otáčením. Periodické spouštění je využito při 

odstřihávání předního i zadního čela vývalku. Při nepřetržitém otáčení dochází ke střihu při 

každém otočení bubnu a vznikají tak odstřižky o stejné délce. [6] 

Aby bylo umožněno stříhat materiál v různých délkách, musí být zaručeno dodržení 

určitého poměru rychlosti vývalku a obvodové rychlosti nožů. Takováto synchronizace 

rychlostí lze provádět buď mechanicky nebo elektricky. Elektrická synchronizace je využita 

tam kde mají nůžky vlastní pohon a nejsou spojeny s pohonem válců válcovací stolice. Tato 

synchronizace není tak přesná, a proto je využita jen při stříhání za tepla, kde není vyžadována 

vysoká přesnost nastřižených délek. U mechanické synchronizace se využívá podávacích 

válečků. Ty mají společný pohon s nůžkami, ale rozdílné převodové skříně. [6] 

5.1.2 Klikové letmé nůžky 

Tyto nůžky jsou určeny pro stříhání válcovaného pásu za tepla. Od bubnových letmých 

nůžek se liší tím, že se nože po dobu střihu přibližují rovnoměrně a zároveň pod úhlem 90° vůči 

ose stříhaného materiálu. Díky tomu, je docíleno, že je střižná plocha, na rozdíl od bubnových 

nůžek, kolmá na osu stříhaného materiálu. [6] 

 

Obr. 18 Schéma klikových letmých nůžek [6]; 1 – hnací buben; 

2 – držáky nožů; 3 - klika; 4 – závěsná páka; 

5 – závěsná páka; 6 - nůž 
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Takového pohybu nožů je docíleno použitím čtyřkloubového mechanismu. Ten je 

tvořen zahnutou ojnicí s nožem a kývavým závěsem. Hrana nože, díky pohybu tohoto 

mechanismu, opisuje komplikovanou trajektorii, která se blíží tvaru elipsy. Avšak v oblasti 

střihu se nože pohybují navzájem paralelně a kolmo k ose vývalku. Schéma těchto nůžek je 

zobrazeno na obr 18. [6] 

Nůžky samozřejmě umožňují pracovat v periodickém střihu. To však není vždy 

požadováno. Aby bylo možné střih vynechat, je nutné tento typ nůžek speciálně upravit. Do 

konstrukce je pak přidán ještě jeden kloubový mechanismu, který svým pootočením odsune 

spodní nůž od nože horního. [6] 

Tento typ nůžek neumožňuje, na rozdíl od bubnových, pracovní režim s předstihem 

nebo zpožděním nožů. Musí být zaručeno, že po celou dobu kontaktu nožů je vodorovná složka 

obvodové rychlosti nožů jen o 1 až 3 % větší, než je rychlost stříhaného polotovaru. K tomu 

musí být do mechanismu nůžek přidány mechanismy pro vyrovnávání rychlosti jako je 

například dvou klikový mechanismus, mechanismus s eliptickými ozubenými koly nebo 

mechanismus s radiálním vyrovnáváním. [6] 

5.1.3 Kyvadlové letmé nůžky 

Tyto nůžky jsou využity pro stříhání tenkého plechu. Z konstrukčního hlediska jsou 

složeny z horního nože, který je uložen v rámu. Tento rám následně vykonává kývavý pohyb 

díky excentrům uloženým na hnací hřídeli a pomocí ojnic, které jsou spojeny s excentry 

pomocné hřídele. Tato hřídel je poháněna pastorkem, do něhož zabírá hřeben. Spodní nůž se 

nachází ve smýkadle, které vykonává pohyb v rámu pomocí ojnic uložených na excentrech 

hnací hřídele. Všechny excentry uložené na hlavní hřídeli, jsou pootočeny o 180° díky čemuž 

se horní nůž posouvá dolů a spodní se pohybuje proti němu. Poté dojde ke střihu. Pomocná 

hřídel se otáčí ve stejném smyslu jako hlavní hřídel, ojnice způsobují kývavý pohyb rámu 

a nože při tom opisují elipsovitou dráhu. [6] 

Mechanismus složený z pastorku, hřebenu a kliky s regulovatelnou excentricitou 

umožňuje regulaci amplitudy kyvu rámu. Tím umožňuje synchronizovat rychlosti nožů 

s rychlostí stříhaného materiálu. [6] 

 

Obr. 19 Kyvadlové letmé nůžky; [6] 1 – horní nůž; 2 – spodní nůž; 3 – rám; 4 – hnaná hřídel; 

5 – ojnice; 6 – excentr; 7 – pomocná hřídel; 8 – pastorek; 9 – hřeben; 10 – smykadlo; 11 – ojnice; 

14 – klika s regulovatelnou excentricitou 
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Nůžky jsou jednoduché a spolehlivé konstrukce. Umožňují provádět střih kolmý na osu 

vývalku. Kyvné rámy bývají odlity z lehkých slitin (dural). Hřídele se otáčejí zcela rovnoměrně 

bez dalších přidaných zařízení, která by mechanismus zatěžovala dalšími setrvačnými 

hmotami. Další výhodou je, že je možné střižné délky seřizovat plynule za chodu nůžek. Velkou 

výhodou je snadná synchronizace rychlostí a možnost vynechávání libovolného počtu střihů. 

Schéma nůžek je zobrazeno na obr. 19 [6] 

5.1.4 Planetové letmé nůžky 

Tento typ letmých nůžek je využíván na stříhání sochorů nebo tvarových profilů. Nůžky 

se skládají ze dvou unášecích bubnů (unašečů satelitů) poháněných dvěma ozubenými spolu 

zabírajícími koly. Spodní kolo je poháněno elektromotorem pomocí převodové skříně. 

V každém bubnu je umístěn planetový převod. Ten se skládá z centrálního ozubeného kola, 

mezilehlého ozubeného kola a satelitního ozubeného kola. Hřídele všech kol jsou uloženy ve 

valivých ložiscích. Na třech ložiskách je uložena hřídel satelitu. Na této hřídeli je také upevněna 

nožová hlava, která obsahuje nože. Schéma nůžek je zobrazeno na obr. 20. [6] 

 

Obr. 20 Schéma planetových letmých nůžek [6]; 1 – buben; 

2 – buben; 3 – centrální kolo; 4 – mezilehlé kolo; 5 – satelitní 

kolo; 6 – hlava s nožem; 7 – ojnice; 8 – úhlová dvojklika; 

9 – spojovací tyč; 10 - klika 
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Výhodou těchto nůžek je, že mohou poměrně snadno pracovat jednak bez vynechání 

střihu, tak také s vynecháním střihu. Celý systém je možné velmi dobře vyvážit dynamicky 

i staticky a díky tomu dokáží nůžky pracovat ve velkých rychlostech. Velkou nevýhodou je 

velice složitá konstrukce, které s sebou přináší náročné seřizovací a údržbářské práce. Nůžky 

mají také velký hmotný moment setrvačnosti rotujících dílů, a proto je nutná volba 

elektromotoru s velkým výkonem. [6] 

5.2 Porovnání konstrukčních řešení 

V tabulkách 1 až 4 jsou shrnuty výhody, nevýhody a použití jednotlivých konstrukčních řešení 

letmých nůžek. Je vidět, že se jednotlivá řešení od sebe výrazně liší jak vlastnostmi, tak i 

použitím. Proto je nutné při volbě vhodného řešení brát v úvahu zadané podmínky a parametry, 

ve kterých bude zařízení provozováno. Tedy stříhaný materiál, jeho rozměry a teplota, rychlost 

stříhání a přesnost. 

Tab. 1 Vlastnosti a použití bubnových letmých nůžek 

BUBNOVÉ LETMÉ NŮŽKY 

+ konstrukčně velmi jednoduché - rovina střihu není kolmá 

+ v provozu spolehlivé - malá přesnost stříhaného rozměru 

+ dobře vyvážené rotující hmoty - 
velké namáhání a hlučnost při střihu 

rovnoběžnými noži 

+ umožňují střih velkou rychlostí    

+ dovolují předstih a zpoždění nožů     

P stříhání širokých ocelových pásů za tepla 

P stříhání ocelových pásů do tloušťky 3 mm za studena 

P stříhání profilů ve válcovacích tratích 

Tab. 2 Vlastnosti a použití klikových letmých nůžek 

KLIKOVÉ LETMÉ NŮŽKY 

+ rovina střihu je kolmá - střih menší rychlostí (do 2 m.s-1) 

+ snadné vynechání střihu - velký moment setrvačnosti mechanismu 

   - nerovnoměrný pohyb nožů 

   - nedovolují předstih a zpoždění nožů 

   - 
vyžadují velikost rychlosti nožů max. 

o 3 % větší než rychlost střih. materiálu 

    - konstrukčně složité 

P stříhání válcovaných pásů za tepla 

P stříhání některých sochorů 
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Tab. 3 Vlastnosti a použití kyvadlových letmých nůžek 

KYVADLOVÉ LETMÉ NŮŽKY 

+ rovina střihu je kolmá - střih menší rychlostí (do 2𝑚𝑠−1) 

+ 
stříhané délky je možné seřizovat za 

chodu nůžek plynule 
  

+ konstrukčně velmi jednoduché   

+ v provozu spolehlivé   

+ 
malý moment setrvačnosti mechanismu 

= rovnoměrný pohyb nožů 
  

P stříhání pásů navinutých do svitků 

Tab. 4 Vlastnosti a použití planetových letmých nůžek 

PLANETOVÉ LETMÉ NŮŽKY 

+ dobré dynamické a statické vyvážení - konstrukčně velmi složité 

+ střih velkou rychlostí (až 20 m.s-1) - náročné seřizovací a údržbářské práce 

   - velký moment setrvačnosti mechanismu 

   - potřeba elektromotoru o velkém výkonu 

P stříhání sochorů 

P stříhání tvarových profilů 

5.3 Přídavná zařízení letmých nůžek 

V příloze I a II jsou zobrazeny nůžky a jejich nejbližší okolí. Válcovaný materiál vycházející 

z poslední válcovací stolice je veden žlabem, který je opatřen volně se otáčejícími válečky. Dno 

žlabu je vyloženo otěruvzdorným materiálem. Na konec žlabu navazují podávací válečky 

a vodící válečky, ze kterých materiál vstupuje do místa střihu. Oblast za nůžkami je tvořena 

výstupním žlabem a skluzem. Samotné nůžky jsou uloženy z většiny případů pod úrovní 

podlahy na základové desce. [13] 

5.3.1 Podávací válečky 

Podávácí válečky jsou tvořeny dvěma vertikálními válečky. Jeden váleček je pevný a je 

poháněn pomocí elektromotoru s převodovkou přes kloubový hřídel. Druhý váleček je posuvný 

ve valivém vedení pomocí pneumatického válce. Oba válečky jsou uloženy ve valivých 

ložiskách. Posuvný váleček se volně otáčí. Oba válečky mají po obvodě zhotovený trvdokovový 

návar, aby bylo sníženo opotřebení. Ze stejného důvodu jsou spodní část a bočnice obloženy 

otěruvzdorným materiálem Hardox. [13] 

Jejich hlavním úkolem je vyrovnávat rychlost, kterou se pohybuje vývalek, s rychlostí 

otáčení nožů. Protože u některých typů nůžek je nutná určitá synchronizace těchto rychlostí.  

Jsou využity i v situaci, kdy posledních cca 10 m vývalku již není poháněno poslední 

válcovací stolicí. V tomto případě sami udílejí vývalku požadovanou rychlost. 
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5.3.2 Vodící válečky 

Vodící válečky se skládají celkem z dvou dvojic vertikálních válečků a dvou 

horizontálních válečků. Tyto válečky jsou nepoháněné a mohou se volně otáčet ve valivých 

ložiskách. Mezi dvojicemi jsou umístěny bočnice. Válečky jsou také opatřeny tvrdokovovým 

návarem proti opotřebení. Spodní část a bočnice jsou obloženy otěruvzdorným materiálem 

Hardox. [13] 

Takto uspořádané válečky navádějí vývalek přesně do místa střihu, aby nedošlo 

k nežádoucímu vychýlení děleného materiálu. [13] 

5.3.3 Skluz 

Skluz je tvořen ze svařované konstrukce, která je obložena otěruvzdorným materiálem 

Hardox. Je využíván v okamžiku, kdy dochází ke šrotování. Vývalek stříhaný na krátké délky 

dopadá na skluz a je přesunut do vozu pod skluzem. [13] 

5.3.4 Výstupní žlab 

Výstupní žlab je svařovaná konstrukce. Je vybavený dvěma vertikálními volně 

otočnými válečky a jedním horizontálním válečkem. Válečky jsou opatřeny tvrdokovovým 

návarem. Bočnice a spodní část jsou obloženy otěruvzdorným materiálem Hardox. [13] 

Jeho funkcí je odvádět odstřižený materiál. V případě, kdy dojde ke šrotování a je 

nezbytné pro odvod materiálu využít skluz, výstupní žlab je zvednut pneumatickým válcem do 

horní polohy. Tato poloha umožní volný průchod stříhaného materiálu na skluz. [13] 

5.3.5 Základová deska 

Základová deska je tvořena opracovaným plechem větší tloušťky. Slouží pro uchycení 

nůžek pomocí šroubů. Je spojen kotevními šrouby s betonovým základem. Na základové desce 

jsou vytvořeny dorazy, které za pomoci šroubů a klínů slouží k usazení nůžek do správné 

polohy. [13] 
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6 ANALÝZA PROBLÉMŮ A CÍLE PRÁCE 

6.1 Zadané parametry 

Návrh zařízení je nezbytné vytvořit s ohledem na požadovanou funkci, zadané technologické 

parametry a parametry děleného materiálu. 

Nůžky mají sloužit k dělení materiálu za jeho pohybu vysokou rychlostí a mají dvě 

funkce. První funkcí je odstřihování čel a konců vývalků. Druhá funkce se uplatňuje v případě 

poruchy na válcovací trati. Tehdy se nůžky otáčejí konstantní rychlostí a šrotují vývalek na 

kratší délky. Takto ustřižený vývalek dále pokračuje na skluz a do sběrného vozu. 

Požadované technologické parametry, které musí zařízení během svého životního cyklu 

splňovat jsou následující: 

• rychlost při dělení 0,5 až 3,5 m.s-1 

• dělení kruhové tyče o max. průměru 90 mm 

• vynechání střihu využité u odstřihování čel a konců děleného materiálu 

• délka odstřihovaného čela a konce je 0 až 350 mm 

• nepřetržité stříhání na určitou délku využité u šrotování 

• šrotované odstřižky jsou délky max. 1500 mm 

• není vyžadována zvýšená přesnost stříhané délky a střižné plochy 

• dělení materiálu je prováděno za tepla 

• provoz v prašném a horkém prostředí 

Zadanými materiály, pro které jsou nůžky navrhovány, jsou oceli 100CrMnSi6, 10Cr6 

a 51CrV4. Tyto materiály jsou válcovány do kruhové tyče o max. průměru 90 mm. Teplota 

materiálu při stříhání je v rozmezí 800–1000 °C. 

6.2 Analýza problémů 

Problémy, které je nutné v průběhu navrhování letmých rotačních nůžek zohlednit, jsou 

následující: 

• umístění zařízení v trati 

• volba vhodné konstrukce 

• volba pohonu a návrh převodového ústrojí 

• určení předepjatého šroubového spojení 

• volba mazání 

• zajištění prvků k manipulaci se zařízením 

• zajištění bezpečnosti 

6.2.1 Umístění zařízení v trati 

Letmé nůžky a všechna přídavná zařízení jsou umístěna mezi předválcovacím 

a hotovním pořadím kontijemné válcovací trati. Kontijemná trať a zařízení, které obsahuje, jsou 

znázorněna na obr. 21. Úkolem kontijemné trati je vytvořit z plynule odlévaného sochoru (150 

x 150 mm) tyčovou ocel ve svitcích o  16–50 mm, hexagonální ocel  18-38 mm nebo 

čtvercovou ocel o 20-37 mm. Hmotnost takového svitku dosahuje cca 2000 kg. [13] [20] 
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Zadané materiály jsou v této trati využity pro výrobu drátu z ložiskové oceli. Drát se 

využívá k výrobě tělísek do různých druhů valivých ložisek. Výrobnost takovéto linky je 

100 tisíc tun za rok. [20] 

 

6.2.2 Volba vhodné konstrukce 

Při volbě konstrukčního řešení je nezbytné brát v úvahu všechny požadavky kladené na 

zařízení, jeho funkci, mechanické vlastnosti děleného materiálu a v neposlední řadě prostředí, 

ve kterém se budou nůžky provozovat. 

V předchozí kapitole jsou popsány 4 typy konstrukčního provedení nůžek. Těmi jsou 

letmé nůžky bubnové (A), klikové (B), kyvadlové (C) a planetové (D). V tabulce 5 je provedeno 

vyhodnocení vhodnosti jednotlivých konstrukčních řešení na základě známých požadavků 

a parametrů navrhovaného zařízení. Symbolem • je znázorněna vhodnost daného 

konstrukčního provedení. 

Ačkoli je možné s určitými úpravami využít všechna konstrukční řešení, na základě 

tabulky 5 se jeví nejvíce vhodné využít principu bubnových letmých nůžek. Toto řešení splňuje 

zadané požadavky. 

V úvahu by bylo možné brát i konstrukční řešení na principu klikových letmých nůžek. 

Tento typ umožňuje přesné dělení a střižnou plochu kolmou na osu vývalku, a to mu přidává 

na složitosti. Jelikož není zvýšená přesnost vyžadována, je využito jednoduššího principu 

bubnových letmých nůžek. 

Obr. 21 Kontijemná trať [20]; 1 – konventor; 2 – argonová homogenizační stanice; 3 – chemický 

ohřev; 4 – pánvová pec; 5 – vakuovací stanice; 6 – sochorové kontilití; 7 – čištění sochorů; 

8 – kroková pec; 9 – ostřik okují; 10 – čtyřstolicové pořadí ; 11 – izolovaný valník; 

12 – předválcovací pořadí 7 stolic; 13 – letmé nůžky; 14 – hotovní pořadí; 15 – řízené vodní 

chlazení; 16 – dvoustolicový blok; 17 – řízené vodní chlazení; 18 – navíječky Garret; 

19 – ochlazování svitků na vzduchu; 20 – pomalé ochlazování svitků; 21 – kontrola kvality; 

22 – žíhání; 23 - moření 
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Tab. 5 Vyhodnocení vhodnosti typu konstrukčního provedení 

Konstrukční provedení: A B C D 

rychlost dělení •     • 

tyč kruhová  90 mm • •    • 

možnost vynechání střihu • • •  • 

možnost nepřetržitého stříhání • • •  • 

bez zvýšené přesnosti •     

stříhání za tepla • • •  • 

spolehlivost, údržba • • •  

6.2.3 Volba pohonu a návrh převodového ústrojí 

Pohon zařízení je uskutečňován pomocí elektromotorů, které jsou zvoleny na základě 

výpočtu střižné síly a střižného momentu. Elektromotory jsou umístěny na svařovaném rámu, 

který je pomocí šroubů uchycen k základové desce. S převodovým ústrojím nůžek jsou motory 

spojeny pomocí spojek. 

Převody jsou navrženy tak, aby s vhodným převodovým poměrem převáděly kroutící 

moment z pohonů na horní a spodní střižný hřídel pomocí pastorků a ozubených kol. Celé 

převodové ústrojí je pak uloženo ve stojanu, který je umístěn na základové desce, která je 

pomocí kotevních šroubů spojena s betonovým základem.  

6.2.4 Určení předepjatého šroubového spojení 

Pro spojení skříně, která se skládá ze spodního, středního a horního kusu je nutné využít 

předepjatého šroubového spojení. Ve šroubových spojení je pomocí napínací matice (obr. 22) 

vyvozeno předpětí. To způsobí prodloužení šroubu a stlačení spojovaných součástí stálou silou. 

Tak je zajištěna potřebná silová vazba stykových ploch spojovaných součástí. Aby bylo 

zaručeno dodržení stanoveného předpětí, je nutné využívat při montáži momentového klíče 

nebo pneumatického utahováku. [21] 

6.2.5 Volba mazání 

U každého zařízení, které obsahuje pohyblivé části, je nutné použít mazání kontaktních 

ploch. Díky vhodnému způsobu mazání dochází ke zmírnění tření a tím ke snížení opotřebení 

stroje, což pozitivně ovlivňuje jeho životnost. Dále dochází ke snížení třecí síly, která působí 

proti pohybu pohybujících se součástí, díky čemuž jsou sníženy nároky na výkon pohonů. 

Mazání může také chránit povrchy před korozí a zajišťovat chlazení. [1] [5] 

Obr. 22 Napínací matice typ CY od společnosti Nord Lock [21] 
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Existují dvě základní možnosti mazaní podle druhu použitého mazadla, a to tukem nebo 

olejem. Při volbě vhodného způsobu mazání je nutné přihlédnout k provozním teplotám, také 

k provozním a okolním podmínkám. V neposlední řadě je nutné zohlednit i druh a materiál 

pohyblivých částí a rychlost jejich pohybu. [5] 

U letmých rotačních nůžek je nezbytné přivést mazání k ložiskům a ozubeným kolům, 

která jsou uložena ve stojanu. Protože zařízení pracuje v prostředí s vysokými teplotami 

a rychlostmi, je vhodné využít mazání pomocí oleje. Z centrálního místa je olej rozveden 

k ložiskům a sprchám s tryskami. Ty jsou určeny pro mazání zubů ozubených kol. Ve stojanu 

je držena určitá hladina oleje, aby docházelo k brodění ozubených kol. Na dně stojanu je 

umístěna odpadní výpusť, která je využita při odtoku oleje a také čištění stojanu. 

S volbou mazání je spojený i návrh rozvodů oleje pomocí trubek po celém zařízení. To 

znamená rozvedení trubek od centrálního rozvodu na místa, kde je mazání požadováno. 

6.2.6 Zajištění prvků k manipulaci se zařízením 

Při konstrukci celého zařízení i jednotlivých součástí je nutné je opatřit prvky pomocí 

kterých s nimi bude možné manipulovat při výrobě, montáži i servisních úkonech. Tyto prvky 

jsou navrhovány s ohledem na hmotnost a tvar součástí, aby byla umožněna jejich bezpečná 

přeprava na místo určení. 

6.2.7 Zajištění bezpečnosti 

Při provozu zařízení existuje vždy určité riziko úrazu osob, které s ním pracují nebo se 

nacházejí v jeho nejbližším okolí. Všechna rizika vznikající v celém životním cyklu stroje je 

nutné identifikovat a následně provést co nevíce konstrukčních opatření, aby byla rizika co 

nejvíce snížena nebo dokonce odstraněna úplně. Pokud rizika nelze odstranit v rámci 

konstrukčního řešení, přicházejí na řadu bezpečnostní kryty, ochranné mříže a hrazení. Ty mají 

za úkol nebezpečné prvky zakrýt nebo zabránit přístupu k nim a tím osoby ochránit. Další 

vhodnou formou bezpečnosti jsou předepsané instrukce o bezpečnosti práce, ochranné pracovní 

prostředky a výstražné symboly. 

6.3 Cíle práce 

Cílem této práce je navrhnout zařízení pro dělení materiálu dle zadaných parametrů. 

Postup práce bude následující: 

• výpočet průměru kružnice opisované břitem nože 

• výpočet síly a momentu při stříhání 

• návrh kinematického schématu 

• návrh pohonu 

• volba spojky 

• návrh nožů 

• návrh převodového ústrojí 

• návrh hřídelí a pastorků 

• návrh ložisek 

• návrh stojanu 

• návrh manipulačních prvků 

• výkresová dokumentace 
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7 NÁVRH ZAŘÍZENÍ 

7.1 Zadané parametry 

V této práci jsou zadány následující parametry: 

• nejtvrdší dělené materiály: 100CrMnSi6, 10Cr6, 51CrV4 

• teplota při dělení: 𝑇 = (800 ÷ 1000) °𝐶 

• průměr vývalku: 𝐷𝑉 = 90 𝑚𝑚 

• nejnižší rychlost dělení: 𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0,5 𝑚𝑠−1 

• nejvyšší rychlost dělení: 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 3,5 𝑚𝑠−1 

• délka odstřihovaného čela a konce: 𝑙𝑜 = (0 ÷ 350) 𝑚𝑚 

• max. délka šrotovaných odstřižků: 𝑙š 𝑚𝑎𝑥 = 1500 𝑚𝑚 

7.2 Průměr kružnice opisované břitem nože 

Po nůžkách je vyžadováno, aby byly schopné stříhat začátky a konce vývalku, a také umožnili 

jeho šrotování. To vše dle požadovaných rozměrů. Aby byly tyto požadavky splněny, je určen 

vhodný průměr kružnice opisované břitem nožů, vhodný počet nožů na jedné hřídeli a jsou 

stanoveny jednotlivé pozice nožů (obr. 23) 

 

Obr. 23 Schéma pohybů nožů; 1 - začátek střihu; 2 – parkovací poloha; 3 - výchozí poloha pro rozběh 
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Výchozí polohou pro střižné hřídele s noži je parkovací poloha, ve které nože setrvávají, 

dokud nedostanou příkaz k pohybu. Vždy než dojde ke střihu, jsou nože natočeny do výchozí 

polohy pro rozběh, ze které se rozběhnou na požadovanou rychlost a provedou střih. V případě 

stříhání začátků a konců vývalku se vrací po provedení střihu do parkovací polohy, kde 

vyčkávají. U šrotování se nůžky po rozběhnutí otáčejí danou rychlostí, dokud není vývalek 

rozstřihán. Následně se vrátí do parkovací polohy. 

Na každý ze střižných hřídelů jsou upevněny dva nože vždy po 180°. Díky tomuto 

uspořádání dochází ke střihu při každé půlté otáčce střižné hřídele. Břity nožů pak opisují 

kružnici průměru 𝐷𝑁1 𝑎 𝐷𝑁2, které si jsou v tomto případě rovny. 

Teoretický průměr kružnice opisované břitem nožů 𝐷𝑁 𝑡𝑒𝑜𝑟 je získán dle vztahu (1).  

𝐷𝑁 𝑡𝑒𝑜𝑟=
𝑙Š 𝑚𝑎𝑥

𝜋 ∙ 𝑘𝑉𝑆
=

1500

𝜋 ∙ 0,5
= 954,9 𝑚𝑚 (1)  

Vztah (1) dle literatury [6], kde: 

𝑙Š 𝑚𝑎𝑥 [𝑚𝑚] max. délka šrotovaných odstřižků dle zadání 

𝑘𝑉𝑆 [−] koeficient vynechání střihu podle počtu nožů na hřídeli dle lit. [6]  

Skutečný průměr kružnice (2) je zvolen tak, aby osová vzdálenost střižných hřídelí (5) 

byla vyhovující a zároveň vzniklo překrytí nožů ∆= 1 ± 0,1 𝑚𝑚. 

𝐷𝑁1=𝐷𝑁2 = 1001𝑚𝑚 (2)  

𝑙Š=𝜋 ∙ 𝐷𝑁1 ∙ 𝑘𝑉𝑆 = 𝜋 ∙ 1001 ∙ 0,5 = 1572,4 𝑚𝑚  (3)  

𝑅𝑁1 = 𝑅𝑁2 =
𝐷𝑁2

1
= 500,5 𝑚𝑚 (4)  

𝐴 =  (𝑅𝑁1 + 𝑅𝑁2) − ∆= (500,5 + 500,5) − 1 = 1000 𝑚𝑚 (5)  

Kde: 

𝑙Š [𝑚𝑚] délka šrotovaných odstřižků 

𝑘𝑉𝑆 [−] koeficient vynechání střihu podle počtu nožů na hřídeli dle lit. [6]  

𝑅𝑁1,2 [𝑚𝑚] poloměr kružnice opisované břity nožů (4) 

∆ [𝑚𝑚] velikost překrytí nožů dle [13] 

Z rovnice (3) vyplývá, že při zvoleném průměru 𝐷𝑁1,2 je délka šrotovaných vývalků větší, než 

je dovolená maximální. Tento problém není závažný vzhledem k tomu, že při šrotování není 

vyžadována délková přesnost. To znamená, že hodnota 𝑙Š může být tolerována nebo je problém 

vyřešen pomocí řízení pohonů tak, že při pohybu nožů mimo střih, jsou nože o malé procento 

zrychlovány. 

7.3 Maximální síla a její moment při stříhání 

Pro určení maximální střižné síly 𝐹𝑆 𝑚𝑎𝑥 a následně pak momentu 𝑀𝑆, který vyvolává, je 

využito střižného odporu 𝜏 a rozměrů stříhaného materiálu. Další roli hraje tvar samotných břitů 

nože, protože výpočet střižné síly je odlišný u šikmých nožů a nožů rovnoběžných s osou 

hřídele. 

Pro názornost jsou síly, momenty, rychlosti a hlavní rozměry zobrazeny na obr. 24. 
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7.3.1 Stříhané materiály 

Vzhledem k tomu, že je zadáno více materiálů, které nůžky musí být schopny dělit, je 

nutné zjistit střižný odpor 𝜏 pro každý z nich. Ten je získán z diagramů, které byly zhotoveny 

pro příslušný materiál, danou teplotu a rychlost stříhání pomocí experimentů. 

V tabulce 6 jsou zobrazeny hodnoty střižného odporu 𝜏 pro každý z materiálů při teplotě 

900°C. Tyto hodnoty byly získány z literatury [13]. 

Tab. 6 Střižný odpor pro zadané materiály při teplotě 900 °C 

100CrMnSi6 10Cr6 51CrV4 

164 MPa 167 MPa 137 MPa 

Nejvyšší střižný odpor má materiál 10Cr6. Při jeho dělení budou vznikat větší síly než 

u ostatních materiálů, a proto je jeho hodnota využita v navazujících výpočtech. 

7.3.2 Maximální střižná síla 

Proces stříhání je možné rozlišit na tři fáze, kterými jsou vmáčknutí, stříhání a odtržení. 

Když dojde ke kontaktu nože a vývalku, následuje vmáčknutí do materiálu. Při tom se střižná 

síla 𝐹𝑆 , která působí na nože, postupně zvětšuje až na maximální hodnotu 𝐹𝑆 𝑚𝑎𝑥. Té dosahuje 

přibližně v 1/3 výšky vývalku. Na konci této fáze nastává fáze střih. Při střihu se 𝐹𝑆 zmenšuje 

se zmenšujícím se průřezem. V okamžiku ukončení stříhání dochází k usmyknutí materiálu, 

tedy k jeho odtržení. [6] 

Obr. 24 Schéma stříhání na nůžkách; 1 – oblast stříhání; 2 – oblast odtržení 
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Na střižných hřídelích jsou umístěny nože, jejíchž břity jsou rovné (rovnoběžné s osou 

hřídele). Maximální střižná síla 𝐹𝑆 𝑚𝑎𝑥 je pro tento případ stanovena dle vztahu (8). Protože má 

stříhaný tvar kruhový průřez 𝑆𝑃𝐾, je v tomto případě vhodné tento průřez nahradit přibližně 

stejným průřezem čtvercovým 𝑆𝑃Č o stranách 𝐻 a 𝐵. 

𝑆𝑃𝐾=
𝜋 ∙ 𝐷𝑉

2

4
=

𝜋 ∙ 902

4
= 6361,73 𝑚𝑚2 

(6)  

𝐻 = 90 𝑚𝑚; 𝐵 = 70,7 𝑚𝑚 =>  𝑆𝑃Č = 6363  𝑚𝑚2 (7)  

𝐹𝑆 𝑚𝑎𝑥= 𝑘1 ∙ 𝜏𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑆𝑃Č = 1,2 ∙ 167 ∙ 6363 = 1,275 𝑀𝑁 (8)  

Vztah (8) dle literatury [6], kde: 

𝐷𝑉 [𝑚𝑚] průměr vývalku dle zadání 

𝐻 [𝑚𝑚] výška čtvercového průřezu rovna průměru vývalku 𝐷𝑉 

𝐵 [𝑚𝑚] dopočítaná šířka čtvercového průřezu 

𝑘1 [−] koeficient otupení nožů (1 – 1,3) dle lit. [6]; zvolen 1,2  

𝜏𝑚𝑎𝑥 [𝑀𝑃𝑎] maximální střižný odpor za tepla dle tab. 6 

𝑆𝑃Č [𝑚𝑚2] střižná plocha čtvercového průřezu dle (7) 

7.3.3 Střižný moment 

Pro výpočet střižného momentu z maximální síly 𝐹𝑆 𝑚𝑎𝑥 je nezbytná znalost ramene této 

střižné síly 𝑙. To je dáno vztahem (10), který byl odvozen z obr. 24. 

𝐻𝑆 =  𝐻 (1 −
1

3
) = 90 ∙ (1 −

1

3
) = 60 𝑚𝑚 (9)  

𝑙=√𝑅𝑁1
2 − (𝑅𝑁1 −

𝐻𝑆

2
−

∆

2
)

2

= √500,52 − (500,5 −
60

2
−

1

2
)

2

=

= 172,05 𝑚𝑚 

(10)  

Kde: 

𝐻 [𝑚𝑚] výška vývalku dle (7) 

𝑅𝑁1 [𝑚𝑚] poloměr kružnice opisované břity nožů dle (4) 

𝐻𝑆 [𝑚𝑚] výška vývalku v místě působení maxima 𝐹𝑆 dle (9) 

∆ [𝑚𝑚] velikost překrytí nožů dle [13], zvoleno 1mm 

Střižný moment 𝑀𝑆 působící na jedné hřídeli je dán: 

𝑀𝑆 = 𝐹𝑆 𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑙 = 1,28 ∙ 172,05 = 219,39 𝑘𝑁𝑚 (11)  

Kde: 

𝐹𝑆 𝑚𝑎𝑥 [𝑀𝑁] maximální střižná síla (8) 

𝑙 [𝑚𝑚] rameno střižné síly (10) 
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7.4 Kinematické schéma 

Převod kroutícího momentu z motorů na horní a dolní střižnou hřídel je realizován pomocí 

několika ozubených kol a pastorků, které jsou umístěny ve stojanu nůžek. Všechny tyto části 

jsou schématicky zobrazeny na obr. 25. 

Oba motory /4/ jsou spojeny s pastorky /8/ pomocí spojky /5/ a přenášejí na ně kroutící 

moment. Na pastorcích je vytvořeno ozubení, do kterého zapadá ozubené kolo /9/ a společně 

vytvářejí převod 𝑖3. Toto ozubené kolo je uloženo na pastorek /11/, na kterém je také vytvořeno 

ozubení. To společně s velkým ozubeným kolem /10/ vytváří převod 𝑖2.Velké kolo /10/ je 

uloženo na spodní střižné hřídeli /2/. Zde je také uloženo rozvodové ozubené kolo /7/, které 

společně s ozubeným kolem /6/ tvoří převod 𝑖1. Kolo /6/ je uloženo na horní střižné hřídeli /1/. 

Na obou střižných hřídelích se nacházejí nože /3/. 

Převod 𝑖1.je vytvořen mezi spodní a horní střižnou hřídelí. U nich je nezbytné, aby se 

otáčeli stejnou rychlostí, a proto je převod 𝑖1 = 1. Převod 𝑖2.je vytvořen mezi velkým 

ozubeným kolem, které z části plní funkci setrvačníku, a hnanými pastorky. Ty jsou přes 

ozubené kolo spojeny s hnacími pastorky a tím je vytvořen převod 𝑖3.  

Pro stanovení nejvhodnějšího převodového poměru mezi motorem a nůžkami lze využít 

vztah (12). V něm je převod vyjádřen pomocí momentu setrvačnosti motoru a momentu 

setrvačnosti celých nůžek. 

𝑖𝑡𝑒𝑜𝑟 = √
𝐼𝑁

𝐼𝑀
= √

1790

17,4
≅ 11 (12)  

Vztah (12) dle literatury [13], kde: 

𝐼𝑁 [𝑘𝑔𝑚2] moment setrvačnosti nůžek, dle 3D modelu v Solid Edge 

𝐼𝑀 [𝑘𝑔𝑚2] moment setrvačnosti motoru dle katalogu výrobce 

Převodový poměr je zvolen tak, aby nůžky umožnily stříhat daný průřez minimální 

rychlostí. Po několika pokusech je zvolen celkový převodový poměr 𝑖𝐶 dle vztahu (13).  

𝑖𝑐 = 𝑖1 ∙ 𝑖2 ∙ 𝑖3 = 1 ∙ 4 ∙ 4,25 = 17 (13)  

Kde: 

𝑖1 [−] převodový poměr; zvolen 1 

𝑖2 [−] převodový poměr; zvolen 4 

𝑖3 [−] převodový poměr; zvolen 4,25 
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7.5 Pohon 

Jako pohon letmých nůžek se využívá elektromotorů nejčastěji asynchronních, ale dle 

požadavku zákazníka lze využít i stejnosměrné.  

Elektromotor se z počátku volí s ohledem na střižnou sílu a střižný moment. Hlavní podmínkou, 

kterou musí splnit, je rozběh zařízení na nejvyšší rychlost (dle zadání) a střih nejmenší rychlostí 

(dle zadání) na největším průřezu materiálu. 

7.5.1 Největší střižný průřez a nejmenší rychlost 

Zařízení je poháněno dvěma motory, a proto je výpočet proveden na polovinu nůžek a 

jeden motor. Výpočet není jednoduchý, protože se síla v průběhu střihu mění. Nejprve je nutné 

stanovit úhel začátku střihu 𝜑1, počáteční kinetickou energii 𝐸1 a obvodovou rychlost nožů 

před stříháním 𝑣𝑁ℎ1. 

𝜑1 =
𝜑𝑠 ∙ 𝜋

180°
=

23,62 ∙ 𝜋

180
= 0,430 𝑟𝑎𝑑 (14)  

𝐸1 =
1

2
𝐼𝑅𝐸𝐷 ∙ 𝜔𝑀1

2 =
1

2
∙ 30 ∙ 20,362 = 6219,5 𝐽 (15)  

Obr. 25 Kinematické schéma; 1 – horní střižná hřídel; 2 – spodní střižná hřídel; 3 – nůž; 

4 – el. motor; 5 – spojka; 6 – rozvodové ozub. kolo; 7 – rozvodové ozub. kolo; 8 –hnací 

pastorek; 9 – ozub. kolo; 10 –velké ozub. kolo; 11 – hnaný pastorek 
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𝐼𝑟𝑒𝑑1 = 𝐼𝑀 +
𝐼𝑁1

𝑖𝐶
2 = 30 𝑘𝑔𝑚2 (16)  

𝜔𝑀1 = 𝑖𝐶 ∙ 𝜔𝑍𝑆 = 17 ∙ 1,2 = 20,36 𝑠−1 (17)  

𝜔𝑍𝑆 =
𝑢 ∙ 𝑣𝑚𝑖𝑛

ℎ1
=

1,1 ∙ 0,5

0,455
= 1,2 𝑠−1 (18)  

𝑣𝑁ℎ1 =
𝜔𝑀1 ∙ ℎ1

𝑖𝐶
=

20,36 ∙ 0,455

17
= 0,55 𝑚𝑠−1 (19)  

Kde: 

𝜑𝑆 [°] úhel začátku střihu dle CAD náčrtu 

𝐼𝑅𝐸𝐷 [𝑘𝑔𝑚2] redukovaný moment setrvačnosti na hřídel 1 motoru dle (16) 

𝐼𝑀 [𝑘𝑔𝑚2] moment setrvačnosti motoru dle tab. 7 

𝐼𝑁1 [𝑘𝑔𝑚2] moment setrvačnosti poloviny nůžek dle 3D modelu v Solid Edge 

𝑖𝐶 [−] celkový převodový poměr dle (13) 

𝜔𝑍𝑆 [𝑠−1] úhlová rychlost na začátku střihu dle (18) 

𝜔𝑀1 [𝑠−1] úhlová rychlost na motoru na začátku střihu dle (17) 

𝑢 [−] urychlení rychlosti před začátkem střihu, zvoleno 1,1𝑣𝑚𝑖𝑛 

𝑣𝑚𝑖𝑛 [𝑚𝑠−1] minimální rychlost střihu dle zadání 

ℎ1 [𝑚] poloha břitu nože v ose y na začátku střihu dle CAD náčrtu 

Dále následuje výpočet střižné síly, která se mění v závislosti na velikosti nastřižení 𝜀 

a velikosti střižného odporu 𝜏. Nastřižení lze charakterizovat jako poměr nastřižené plochy∆ℎ 

k ploše celkové ℎ. [13] 

Závislost střižného odporu 𝜏 na velikosti nastřižení je znázorněna na obr. 26. Křivka 

v diagramu má v první části tvar elipsy a určení střižného odporu se provádí dle vztahu (25). 

Od okamžiku, kdy přechází na přímku je určení střižného odporu dle vztahu (26). Nejvyšší bod 

je dán střižným odporem 𝜏𝑚𝑎𝑥 a nastřižením 𝜖𝑚, to je pro tvrdé materiály rovno 0,3. Bod 

přechodu elipsy na přímku je dán bodem 𝜀∗. K odstřižení pak dochází přibližně ve 2/3 výšky 

vývalku 𝐻. [13] 

Při každém posunutí za jednotku času (20) dochází ke změně střižného úhlu 𝜑𝑖 (21) a 

změně souřadnic břitu nože ℎ𝑖 (22) a 𝑙𝑖 (23). Pomocí změny hloubky nastřižení 𝜀𝑖 (24) je zjištěn 

příslušný střižný odpor 𝜏𝑖. Následně je určena aktuální střižná síla 𝐹𝑆𝑖 (27) a střižný moment 

𝑀𝑆𝑖 (29). Pro bližší seznámení jednotlivými veličinami lze využít obr. 25. 

Další silou, která při stříhání vzniká v samotném vývalku, je síla tahová 𝐹𝑇𝑖 (28). Ta 

vzniká při natahování vývalku horizontální složkou rychlosti otáčení nožů 𝑣𝑁ℎ. Pokud se nože 

otáčejí rychleji než vývalek, ten má tendenci se natahovat a vyvolává tahovou sílu, která působí 

proti nožům. Může se vyskytnout i případ, kdy rychlost otáčení nožů poklesne pod rychlost 

vývalku, a pak naopak tahová síla působí ve směru otáčení nožů. Síla vyvolává na nůžkách 

moment 𝑀𝑇𝑖 (31). Nůžkám je zároveň dodáván kroutící moment od pohonu 𝑀𝑀𝑖. 
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Všechny tyto momenty vytvářejí jistou energii. Nejdříve dochází k rozběhnutí na určité 

dráze na rychlost, která je o 10 procent urychlena než požadované rychlost. Tím je nůžkám 

udělena kinetická energie 𝐸𝐾1. Při střihu je v každém okamžiku z této energie odebírána energie 

potřebná na střih 𝐸𝑆 a naopak dodávána energie motoru 𝐸𝑀. Jinými slovy lze říci, že potřebná 

střižná energie je pokryta z energie dodané pohonem a kinetické energie samotných nůžek. 

Díky tomuto řešení není potřeba tak výkonných a rozměrově velkých pohonů. 

Energie 𝐸𝑇 vzniklá z tahové síly pak podle rozdílu rychlostí vývalku a rychlosti otáčení 

nožů může buď energii dodávat nebo odebírat. 

Z celkové energie je počítána úhlová rychlost 𝜔𝑀𝑖 (36), kterou se v daném okamžiku 

otáčí hřídel motoru. Z ní je získána horizontální složka obvodové rychlosti nožů 𝑣𝑁ℎ𝑖 (37). Ta 

by neměla výrazně poklesnout pod rychlost, kterou se pohybuje vývalek. Díky tomu pak nejsou 

nůžky příliš namáhány. 

Jako pohon je zvolen asynchronní elektromotor společnosti Siemens. V tabulce 7 jsou 

znázorněny katalogové parametry zvoleného motoru, které jsou využity v následujících 

výpočtech. Vzhledem k velkému počtu vztahů, jsou hodnoty výpočtů pro lepší orientaci 

znázorněny v tabulce 8. 

Tab. 7 Parametry zvoleného motoru 

ASYNCHRONÍ MOTOR SIMOTICS 1PH8352-1AD4; SIEMENS 

PARAMETR OZNAČENÍ HODNOTA JEDNOTKA 

Jmenovitý výkon PN 655 kW 

Jmenovité otáčky nN 1080 min-1 

Jmenovitý moment MMn 5792 Nm 

Maximální moment MMmax 11634 Nm 

Moment setrvačnosti IM 17,4 kg m2 

Hmotnost mM 2590 kg 

Obr. 26 Závislost střižného odporu na nastřižení [13] 
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Vztahy využité pro výpočet tabulky 8 dle lit. [13]: 

𝑡𝑖+1 = 𝑡𝑖 + 𝑡𝑘 [𝑠] (20)  

𝜑𝑖+1 = 𝜑𝑖 − ∆𝜑 =  𝜑𝑖 −
𝜔𝑀𝑖

𝑖𝐶
∙ (𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖) [𝑟𝑎𝑑] (21)  

ℎ𝑖 = 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑖 ∙ 𝑅𝑁 [𝑚] (22)  

𝑙𝑖 = 𝑠𝑖𝑛𝜑𝑖 ∙ 𝑅𝑁 [𝑚] (23)  

𝜀𝑖 =
∆ℎ

𝐻/2
=

(ℎ𝑖 + ℎ1)

𝐻/2
 [−] (24)  

𝜏𝑖 = 𝜏𝑚𝑎𝑥 ∙ √1 − (
𝜀𝑖 − 𝜀𝑚

𝜀𝑚
)

2

 [𝑀𝑃𝑎] (25)  

𝜏𝑖 =
𝜏𝑚𝑎𝑥

√1 − 2 ∙ 𝜀𝑚

∙ (1 − 𝜀) [𝑀𝑃𝑎] 
(26)  

𝐹𝑠𝑖 = 𝑘 ∙ 𝑆𝑃č ∙ 𝜏𝑖 [𝑁] (27)  

𝐹𝑇𝑖 = ∆𝑥 ∙ 𝑐 = (𝑣𝑁ℎ − 𝑣𝑃) ∙ ∆𝑡 ∙
𝐸 ∙ 𝑆𝑃č

𝑥0
 [𝑁𝑚−1] (28)  

𝑀𝑆𝑖 = 𝐹𝑆𝑖 ∙ 𝑙𝑖 [𝑁𝑚] (29)  

𝑀𝑀𝑖 = 𝑀𝑀𝑚𝑎𝑥  [𝑁𝑚] (30)  

𝑀𝑇𝑖 = 𝐹𝑇𝑖 ∙ ℎ𝑖 [𝑁𝑚] (31)  

𝐸𝑆𝑖+1 = 𝑀𝑆𝑖+1 ∙ ∆𝜑 = 𝑀𝑆𝑖+1(𝜑𝑖 − 𝜑𝑖+1) [𝐽] (32)  

𝐸𝑇𝑖+1 = 𝑀𝑇𝑖+1 ∙ ∆𝜑 = 𝑀𝑆𝑖+1(𝜑𝑖 − 𝜑𝑖+1) [𝐽] (33)  

𝐸𝑀𝑖+1 = 𝑀𝑁𝑖+1 ∙ 𝑖𝐶 ∙ ∆𝜑 = 𝑀𝑁𝑖+1 ∙ 𝑖𝐶 ∙ (𝜑𝑖 − 𝜑𝑖+1) [𝐽] (34)  

𝐸𝑖+1 = 𝐸𝑖 − 𝐸𝑆𝑖+1 + 𝐸𝑀𝑖+1 [𝐽] (35)  

𝜔𝑀𝑖 = √
2 ∙ 𝐸𝑖

𝐼𝑅𝐸𝐷
 [𝑠−1] (36)  

𝑣𝑁ℎ𝑖 =
𝜔𝑀𝑖

𝑖𝐶
∙ ℎ𝑖  [𝑚𝑠−1] (37)  

Kde: 

𝑡𝑖 [𝑠] čas střihu 

𝑡𝐾 [𝑠] časový krok, zvolen 0,01 s 

𝜑𝑖 [𝑟𝑎𝑑] úhel střihu 

𝜔𝑀𝑖 [𝑠−1] úhlová rychlost motoru 

ℎ𝑖 [𝑚] souřadnice polohy břitu nože v ose y 

𝑙𝑖 [𝑚] souřadnice polohy břitu nože v ose x 

𝑅𝑁 [𝑚] poloměr kružnice opisující břity nožů dle (4) 

𝜀𝑖 [−] nastřižení 
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𝐻 [𝑚] výška vývalku dle (7) 

𝜏𝑖 [𝑀𝑃𝑎] střižný odpor 

𝜏𝑚𝑎𝑥 [𝑀𝑃𝑎] maximální střižný odpor dle tabulky 6 

𝜀𝑚 [−] nastřižení při max. střižném odporu dle lit [13], zvolen 0,3 

𝐹𝑠𝑖 [𝑁] střižná síla 

𝑘1 [−] koeficient otupení nožů (1 – 1,3) dle lit. [6]; zvolen 1,2 

𝑆𝑃č [𝑚2] střižný průřez dle (7) 

𝐹𝑇𝑖 [𝑁] tahová síla 

𝑐 [𝑁𝑚−1] tuhost 

𝑣𝑝 [𝑚𝑠−1] rychlost vývalku dle zadání 0,5 𝑚𝑠−1 

𝐸 [𝑀𝑃𝑎] modul pružnosti v tahu pro ocel za tepla; 1,1 ∙ 105𝑀𝑃𝑎 

𝑥0 [𝑚] délka vývalku mezi nůžkami a válcovací stolicí; 10 m 

𝑀𝑆𝑖 [𝑁𝑚] střižný moment 

𝑀𝑀𝑖 [𝑁𝑚] moment motoru 

𝑀𝑀𝑚𝑎𝑥 [𝑁𝑚] maximální moment motoru dle tabulky 7 

𝑀𝑇𝑖 [𝑁𝑚] moment od tahové síly 

𝐸𝑆𝑖 [𝐽] střižná energie 

𝐸𝑇𝑖 [𝐽] tahová energie 

𝐸𝑀𝑖 [𝐽] energie motoru 

𝐸𝑖 [𝐽] celková energie 

𝑣𝑁ℎ [𝑚𝑠−1] horizontální složka obvodové rychlosti nožů 

𝑖𝐶 [−] celkový převodový poměr dle (13) 

𝐼𝑅𝐸𝐷1 [𝑘𝑔𝑚2] redukovaný moment setrvačnosti na hřídel 1 motoru dle (16) 
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Tab. 8 Výpočet hodnot během procesu stříhání 
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Na obr. 27 je znázorněna velikost střižného momentu 𝑀𝑆 působící na jednu střižnou 

hřídel. Během střihu se moment mění v závislosti na střižné síle a poloze jejího působiště. 

 

Pro lepší názornost stavu energii během jednotlivých kroků při stříhání, je na obr. 28 

zobrazena energetická bilance v okamžiku působení maxima střižné síly 𝐹𝑆. Kde ke zbytkové 

energii z předchozího kroku je přidána energie dodaná motorem. V této části střihu je pohyb 

vývalku rychlejší než pohyb nožů a tahová síla mění svůj směr působení, a proto je její energie 

brána za kladnou. Od součtu těchto energií je odečtena část energie spotřebovaná střihem a 

výsledná zbytková energie je využita opět v dalším kroku střihu. 

 

Z tabulky 8 vyplývá, že rychlost v průběhu střihu klesá pod velikost rychlost 𝑣𝑚𝑖𝑛, 

protože se zvětšuje střižný odpor 𝜏. Závislost rychlosti na čase je znázorněna na obr. 29. Pokles 

není nijak výrazný a od jistého okamžiku se rychlost zvětšuje, a proto lze říci, že zvolený motor 

splnil požadavek na stříhání největšího průřezu minimální rychlostí. 

Obr. 27 Změna střižného momentu během střihu 

Obr. 28 Energetická bilance během působení maxima střižné síly 
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7.5.2 Rozběh nůžek 

Aby mohl být prohlášen zvolený pohon za vhodný, musí umožnit rozběh zařízení na 

takovou rychlost, která je potřebná na začátku střihu při zvoleném nápřahu. Na obr. 24 jsou 

znázorněny jednotlivé polohy nožů. Nůž provede nápřah o úhel nápřahu 𝜑𝑁 (38) a následně se 

pootočí o úhel rozběhu 𝜑𝑅 (39), při kterém se musí dostat na požadovanou rychlost na začátku 

střihu 𝑣𝑁ℎ (42). 

𝜑𝑁 = 45° => 0,785 𝑟𝑎𝑑 (38)  

𝜑𝑅 =
𝜋

2
− 𝜑𝑆 + 𝜑𝑁 =

𝜋

2
− 0,430 + 0,785 = 1,923 𝑟𝑎𝑑 (39)  

𝜀𝑀 =
𝑀𝑀𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑅𝐸𝐷1
=

11634

30
= 387,8 𝑠−2 (40)  

𝜔𝑀 = √𝜑𝑅 ∙ 2𝜀𝑁 ∙ 𝑖𝐶 = √1,923 ∙ 2 ∙ 387,8 ∙ 17 = 159,23 𝑠−1 (41)  

𝑣𝑁ℎ =
𝜔𝑀

𝑖𝐶
∙ ℎ =

159,23

17
∙ 0,455 = 4,26 𝑚𝑠−1  => 𝑣𝑁ℎ > 𝑣𝑚𝑎𝑥 (42)  

Kde: 

𝜑𝑆 [°] úhel začátku střihu, získán z CAD náčrtu 

𝜀𝑀 [𝑠−2] úhlové zrychlení motoru dle (40) 

𝑀𝑀𝑚𝑎𝑥 [𝑁𝑚] maximální moment motoru dle tab. 7 

𝐼𝑅𝐸𝐷1 [𝑘𝑔𝑚2] redukovaný moment setrvačnosti na hřídel 1 motoru dle (16) 

𝜔𝑀 [𝑠−1] úhlová rychlost motoru dle (41) 

𝑖𝐶 [−] celkový převodový poměr dle (13) 

ℎ [𝑚] souřadnice polohy břitu nože v ose y na začátku střihu 

𝑣𝑚𝑎𝑥 [𝑚𝑠−1] maximální požadovaná rychlost střihu dle zadání 

Ze získané hodnoty 𝑣𝑁ℎ vyplývá, že motor je schopný rozběhnout zařízení na rychlost 

větší, než je maximální požadovaná rychlost dle zadání.  

Obr. 29 Změna rychlosti nožů během střihu 
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Celkově je možné usoudit, že zvolený motor vyhovuje požadavkům nůžek a umožňuje 

jejich fungování. 

7.6 Spojka 

Pro přenášení kroutícího momentu mezi hnacím pastorkem a motorem je zvolena zubová spojka 

Zapex ZZS (obr. 30) od firmy Flender. Jedná se o dvoukloubovou spojku, které je použitelná 

pro oba směry otáčení. Její funkci lze popsat následovně. 

Z hřídele motoru se kroutící moment přenáší přes pero na část /1/, dále přes ozubení na 

unášecí kroužek /3/, odtud pomocí lícovaných šroubů /5/ na vložený mezikus /4/ a přes další 

lícované šrouby na druhý unášecí kroužek /3/, dále přes ozubení na část spojky /2/ a přes pero 

na hnací pastorek. 

 

Spojka je zvolena s ohledem na maximální kroutící moment motoru, velikost průměru 

hřídele motoru a bezpečnost. Parametry zvolené spojky jsou uvedeny v tabulce 9. 

Tab. 9 Parametry zvolené spojky 

ZUBOVÁ SPOJKA ZAPEX ZSS - 315; FLENDER 

PARAMETR OZNAČENÍ HODNOTA JEDNOTKA 

Maximální přenášený moment MK 54 000 Nm 

Maximální přenášené otáčky n 1200 min-1 

Rozsah vrtání  D1/D2 80–160 mm 

Moment setrvačnosti IS 2,4 kg m2 

Hmotnost mS 165 kg 

 

7.7 Nože 

Nástrojem, který vniká do děleného materiálu a zprostředkovává střih, jsou nože. Ty jsou 

vyrobeny z wolframchrómvanadové nástrojové oceli 19720.9 a povrchově kaleny na tvrdost 

42 – 47 HRC. Na horní a spodní střižný hřídel jsou upevněny dva nože pootočené o 180°. 

Konstrukční řešení uchycení nožů je znázorněno na obr. 31.  

Obr. 30 Spojka Zapex ZZS; 1 – vstupní část spojky; 2 – výstupní 

část spojky; 3 – unášecí kroužek; 4 – vložený kus; 5 – lícovaný 

šroubový spoj 
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Každá hřídel je opatřena dvěma protilehlými drážkami. Do každé z drážek v horní 

střižné hřídeli jsou umístěny dva kolíky, na které je umístěna podložka /3/ a nůž /1/. Kolíky 

zabraňují vysunutí podložky a nože mimo drážku. Podložka /3/ slouží pro vymezování vůle 

mezi noži, ke které dochází při přebroušení nože nebo vůlemi v ozubených kolech. Aby měl 

nůž správnou pozici, je využito podložky /4/. Ta je proti vysunutí opatřena šrouby. Nůž je 

připevněn klínem /5/, který je spojen s hřídelí pomocí šroubu /6/. Tím je vytvořen svěrný spoj, 

který drží nůž ve správné pozici. 

 

Situace na spodní střižné hřídeli je podobná. Nůž /2/ je vypodložen podložkou /3/ 

a vymezen pomocí kolíků. Upevnění je však tvořeno dvěma klíny /7/ a /8/, které jsou upevněny 

šrouby /9/. Podrobnější znázornění je zobrazeno v přiložené výkresové dokumentaci.  

7.8 Převodové ústrojí 

Pro převod kroutícího momentu z motoru je použita soustava ozubených kol. Jako vhodný typ 

ozubených kol je zvoleno čelní ozubení se šikmými zuby. To umožňuje lepší rozložení zatížení, 

plynulý záběr a vyšší únosnost. Jejich výpočet je proveden pomocí programu MITCalc. 

Z výpočtu vyplynuly nevyhovující osové vzdálenosti, a proto je upraven. Aby bylo 

docíleno přesné osové vzdálenosti, je zvolena korekce kladným posunutím na ozubená kola 

+V. 

Celé převodové ústrojí je poháněno pomocí motoru I a motoru II, které jsou totožné. To 

znamená že převodové ústrojí obsahuje dva totožné hnací pastorky a dva totožné pastorky 

hnané. Kroutící moment je pak z obou motorů přenášen na velké ozubené kolo uložené na dolní 

střižné hřídeli, které funguje zároveň jako setrvačník. Podrobné rozložení je zobrazeno na 

obr. 25. 

Obr. 31 Uchycení nožů; 1 – horní nůž; 2 – spodní nůž; 3 – vymezovací podložka; 4 – vymezovací 

podložka; 5 – klín; 6 – šroub; 7 – klín; 8 – klín; 9 - šroub 
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7.8.1 Soukolí hnací pastorek a ozubené kolo 

Hnací pastorek je část převodového ústrojí, která je pomocí spojky spojena s motorem. 

Jeho tvar je poměrně jednoduchý a je opatřen ozubením, které převádí kroutící moment na 

hnaný pastorek (obr. 32–a). Převodový poměr tohoto soukolí je zvolen 𝑖3 = 4,25. Podrobný 

výpočet rozměrů a kontrola ozubení je obsažen jako příloha IV. Důležité hodnoty jsou 

znázorněny v tabulce 10.  

Tab. 10 Parametry soukolí 

Parametr Pastorek Kolo Jednotka 

Převodový poměr i 4,25 [-] 

Přenášený kroutící moment MK 11634 [Nm] 

Materiál 17CrNiMo6 17CrNiMo6 

Počet zubů z 20 85 [-] 

Normálný úhel záběru α 20 [°] 

Základní úhel sklonu zubů β 10 [°] 

Směr šikmosti Pravý Levý 

Modul m  10 [mm] 

Tečný modul mT 10,154 [mm] 

Průměr roztečné kružnice d1/d2 203,085 863,113 [mm] 

Průměr základní kružnice db1/db2 190,492 809,589 [mm] 

Šířka ozubení b1/b2 220 210 [mm] 

Osová vzdálenost roztečná aR 533,099 [mm] 

Osová vzdálenost pracovní a 540 [mm] 

Celková jednotková korekce x 0,721 [modul] 

Jednotkové posunutí x 0,584 0,137 [modul] 

Výška zubu h 22,187 22,187 [mm] 

 

Obr. 32 Soukolí; a) hnací pastorek a ozubené kolo; b) hnaný pastorek a velké ozubené kolo 
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7.8.2 Soukolí hnaný pastorek a velké ozubené kolo 

Hnaný pastorek je mezistupněm mezi hnacím pastorkem a dolní střižnou hřídelí. 

Soukolí tvoří společně s velkým ozubeným kolem (obr. 32–b). Zvolený převodový poměr je 

𝑖2 = 4. 

Velké ozubené kolo je větších rozměrů, aby dokázalo pracovat i jako setrvačník. Jeho 

svařovaná konstrukce byla zvolena proto, aby kolo zajistilo dostatečnou akumulaci energie a 

zároveň mělo menší hmotnost, kterou musí pohony rozbíhat. Je umístěno na dolní střižné hřídeli 

a je současně záběru s kolem z hnaného pastorku motoru I a hnaného pastorku motoru II, které 

jsou totožné. To znamená, že je na něj přenášena energie z obou motorů. Podrobný výpočet 

rozměrů a kontrola ozubení je obsažen jako příloha V. Důležité hodnoty jsou znázorněny 

v tabulce 11. 

Tab. 11 Parametry soukolí 

Parametr Pastorek Kolo Jednotka 

Převodový poměr i 4 [-] 

Přenášený kroutící moment MK 49444,50 [Nm] 

Materiál 17CrNiMo6 34CrNiMo6 

Počet zubů z 23 92 [-] 

Normálný úhel záběru α 20 [°] 

Základní úhel sklonu zubů β 10 [°] 

Směr šikmosti Pravý Levý 

Modul m  16 [mm] 

Tečný modul mT 16,247 [mm] 

Průměr roztečné kružnice d1/d2 373,677 1494,708 [mm] 

Průměr základní kružnice db1/db2 350,505 1402,019 [mm] 

Šířka ozubení b1/b2 380 360 [mm] 

Osová vzdálenost roztečná aR 934,193 [mm] 

Osová vzdálenost pracovní a 960 [mm] 

Celková jednotková korekce x 1,7626 [modul] 

Jednotkové posunutí x 0,601 1,162 [modul] 

Výška zubu h 33,606 33,606 [mm] 

 

7.8.3 Soukolí rozvodových ozubených kol 

Rozvodová kola jsou umístěna na střižných hřídelích a zaručují, že se obě hřídele budou 

otáčet stejnou rychlostí. Z toho důvodu je zvolen převodový poměr 𝑖1 = 1. Podrobný výpočet 

rozměrů a kontrola ozubení je obsažen jako příloha VI. Důležité hodnoty jsou znázorněny 

v tabulce 12. Samotné soukolí je znázorněno na obr. 33 
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Tab. 12 Parametry soukolí 

Parametr Kolo I Kolo II Jednotka 

Převodový poměr i 1 [-] 

Přenášený kroutící moment MK 244055 [Nm] 

Materiál 17CrNiMo6 17CrNiMo6 

Počet zubů z 49 49 [-] 

Normálný úhel záběru α 20 [°] 

Základní úhel sklonu zubů β 6 [°] 

Směr šikmosti Pravý Levý 

Modul m  20 [mm] 

Tečný modul mT 20,110 [mm] 

Průměr roztečné kružnice d1/d2 985,4 985,4 [mm] 

Průměr základní kružnice db1/db2 925,374 925,374 [mm] 

Šířka ozubení b1/b2 350 350 [mm] 

Osová vzdálenost roztečná aR 985,398 [mm] 

Osová vzdálenost pracovní a 1000 [mm] 

Celková jednotková korekce x 0,769 [modul] 

Jednotkové posunutí x 0,384 0,384 [modul] 

Výška zubu h 44,231 44,231 [mm] 

 

 

Obr. 33 Rozvodová kola 
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7.9 Hnací pastorek 

Hnací pastorek je kontrolován na přenesení kroutícího momentu motoru 𝑀𝑀 a na síly 

vznikající v ozubení, které je na něm vytvořeno. Jako materiál pastorku je zvolena legovaná 

ocel 17CrNiMo6 dle normy EN 10084 vhodná pro velmi namáhané strojní součásti. 

7.9.1 Kontrola pera 

V místě, kde je pastorek spojen pomocí spojky s motorem, se nachází jeho nejmenší 

průměr. Tento konec pastorku je opatřen drážkou, do které je umístěno pero. To je zvoleno tak, 

aby přeneslo daný kroutící moment s určitou bezpečností. 

𝑀𝐾𝑣 = 𝑘𝑃𝑀𝑀𝑛 = 1,5 ∙ 11634 = 17451 𝑁𝑚 (43)  

Kde: 

𝑀𝑀𝑚𝑎𝑥  [𝑁𝑚] kroutící moment motoru dle tabulky 6 

𝑘𝑝 [−] součinitel bezpečnosti pera, 𝑘𝑝 = 1,5 

Obvodová síla je určena jako: 

𝐹𝑂 = 𝑀𝐾𝑣 ∙ 103 ∙
2

𝑑
= 17451 ∙ 103 ∙

2

130
= 268,48 𝑘𝑁 (44)  

Kde: 

𝑀𝑘𝑣 [𝑁𝑚] výpočtový kroutící moment dle vtahu (43) 

𝑑 [𝑚𝑚] průměr pastorku v místě drážky pro pero 

Délka pera je zvolena s ohledem na výpočtovou a teoretickou délku dle vztahu (45) a (46). 

𝐿𝑉 =
𝐹𝑂

𝑝𝐷𝑂𝑉𝑡𝑟
=

268476,92

260 ∙ 7,8
= 132,39 𝑚𝑚 (45)  

𝐿𝑇 = 𝐿𝑉 + 𝑏 = 132,9 + 32 = 164,39 𝑚𝑚 (46)  

Kde: 

𝐹𝑂 [𝑁] obvodová síla působící na pero dle vztahu (44) 

𝑡𝑟 [𝑚𝑚] šířka opěrné plochy v hřídeli dle 3D modelu 

𝑝𝐷𝑂𝑉 [𝑀𝑃𝑎] dovolené otlačení dle zvoleného materiálu; 𝑝𝐷𝑂𝑉 = 260 𝑀𝑃𝑎 

𝐿𝑇 [𝑚𝑚] teoretická délka pera dle vztahu (46) 

𝑏 [𝑚𝑚] šířka zvoleného pera  

S ohledem na teoretickou délku pera, je dle normy ČSN 02 2570 určeno pero těsné 

s přídržnými šrouby 32e7x18x200. Zvolené pero bude z jedné strany zkráceno na celkovou 

délku 160 mm, vzhledem k tvaru drážky na koci pastorku. Dále je provedena kontrola pera na 

otlačení. 



 

64 

 

𝑝𝑜 =
𝐹𝑂

𝑆
=

𝐹𝑂

(𝐿 − 𝑏/2)𝑡𝑡
=

268476,92

(160 − 16)7,8
= 239,03𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝑝𝐷𝑂𝑣 (47)  

Kde: 

𝐹𝑂 [𝑁] obvodová síla působící na pero dle vztahu (44) 

𝑆 [𝑚𝑚2] opěrná plocha pera 

𝐿 [𝑚𝑚] upravená délka pera  

𝑏 [𝑚𝑚] šířka pera dle ČSN 02 2570 

𝑡𝑟 [𝑚𝑚] šířka opěrné plochy v hřídeli dle 3D modelu 

𝑝𝐷𝑂𝑉 [𝑀𝑃𝑎] dovolené otlačení dle zvoleného materiálu; 𝑝𝐷𝑂𝑉 = 260 𝑀𝑃𝑎 

Z výpočtu vyplývá, že zvolené pero je dostatečně dimenzováno. 

7.9.2  Návrh rozměrů 

Nejmenší rozměr pastorku je zvolen s ohledem na rozměr hřídele motoru. Je zeslaben 

drážkou pro pero, a proto je provedena kontra zeslabeného průměru na krut.  

𝑑1𝑝 = 𝑑1 − 𝑡 = 130 − 11 = 119 𝑚𝑚 (48)  

𝑊𝐾𝑝 =
𝜋 ∙ 𝑑1𝑃

3

16
=

𝜋 ∙ 1193

16
= 330880,2 𝑚𝑚3 

(49)  

𝜏𝐾1 =
𝑀𝐾𝑣

𝑊𝐾𝑝
=

17376 ∙ 103

330880,2
= 52,5 𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝜏𝐷 (50)  

Kde: 

𝑑 [𝑚𝑚] průměr pastorku v místě drážky pro pero 

𝑡 [𝑚𝑚] hloubka drážky dle ČSN 02 2570 

𝑀𝐾𝑣 [𝑁𝑚] výpočtový kroutící moment dle vztahu (43) 

𝑊𝐾𝑝 [𝑚𝑚3] průřezový modul v krutu dle vztahu (49) 

𝑑𝑝 [𝑚𝑚] zeslabený průměr hřídele dle vztahu (48) 

𝜏𝐾 𝐷𝑂𝑉 [𝑀𝑃𝑎] dovolené napětí v krutu dle zvoleného materiálu 𝜏𝐾 = 120𝑀𝑃𝑎 

Z výpočtu vyplývá, že zeslabený průměr hřídele je dostatečně dimenzován. Další 

rozměry pastorku jsou voleny s ohledem na velikost stojanu, použitá ložiska a vytvořené 

ozubení.  

7.9.3 Průběhy sil a momentů 

Pro výpočet napětí v jednotlivých částech pastorku jsou stanoveny průběhy sil 

a momentů. Síly obvodová, axiální a radiální, které na pastorek působí, vznikají vlivem 

šikmého ozubení. Jejich hodnoty byly získány z výpočtu v programu MITCalc. Další složkou, 

která namáhá pastorek, je přenášený kroutící moment od motoru. 
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Na obr. 34 je znázorněn výsledný ohybový moment, který je vytvořen složením vlivů 

jednotlivých sil vznikajících na šikmém ozubení. Dále je znázorněn kroutící moment a působící 

axiální síla. Tyto hodnoty jsou zobrazeny v tabulce 13. 

 

Tab. 13 Síly, momenty a napětí na hnacím pastorku 

PARAMETR OZNAČENÍ HODNOTA JEDNOTKA 

Obvodová síla  FT 113,11 kN 

Radiální síla FR 46,11 kN 

Axiální síla  FA 20,20 kN 

Výsledná reakce v ložisku 1 R1 69,93 kN 

Výsledná reakce v ložisku 2 R2 52,25 kN 

Ohybový moment MO1 39233,29 Nm 

Ohybový moment MO2 38455,49 Nm 

Kroutící moment MK 11634 Nm 

 

7.9.4 Kontrolní výpočet statického namáhání 

Na základě navrženého tvaru pastorku a jeho zatížení je provedena kontrola 

v jednotlivých průřezech. Ty jsou zvoleny tam, kde dochází k nárůstu napětí vlivem tvarových 

změn. Pro výpočty jsou využity následující vztahy: 

Obr. 34 Průběhy sil a momentů na pastorku 
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𝜎𝑂 =
𝑀𝑂

𝑊0
 [𝑀𝑃𝑎] (51)  

𝜏𝐾 =
𝑀𝐾

𝑊𝐾
 [𝑀𝑃𝑎] (52)  

𝜎 =
4 ∙ 𝐹𝑎

𝜋 ∙ 𝑑2
 [𝑀𝑃𝑎] (53)  

𝜎𝑅𝐸𝐷 = √(𝛼𝑂𝜎𝑂 + 𝛼𝑇𝜎)2 + 3(𝛼𝐾𝜏𝐾)2 [𝑀𝑃𝑎] (54)  

Kde: 

𝜎𝑂 [𝑀𝑃𝑎] napětí v ohybu v místě řezu 

𝑀𝑂 [𝑁𝑚] ohybový moment v místě řezu 

𝑊0 [𝑚𝑚3] průřezový modul v ohybu v místě řezu 

𝑑 [𝑚𝑚] průměr pastorku v místě řezu 

𝜏𝐾 [𝑀𝑃𝑎] napětí v krutu v místě řezu 

𝑀𝐾 [𝑁𝑚] kroutící moment v místě řezu 

𝑊𝐾 [𝑚𝑚3] průřezový modul v krutu v místě řezu 

𝜎 [𝑀𝑃𝑎] napětí v tahu v místě řezu 

𝐹𝑎 [𝑁] axiální síla v místě řezu 

𝑅𝐸 [𝑀𝑃𝑎] mez kluzu dle zvoleného materiálu, 𝑅𝑒 = 490𝑀𝑃𝑎 

∝𝐾 [−] součinitel tvaru pro krut dle lit. [22] 

∝𝑂 [−] součinitel tvaru pro ohyb dle lit. [22] 

∝𝑇 [−] součinitel tvaru pro tah dle lit. [22] 

Vypočtené hodnoty v jednotlivých průřezech jsou následující: 

Řez A OHYB KRUT TAH 

Moment/Síla MO
A= 0 Nm MK

A= 11634 Nm FA= 0 N 

Napětí σO
A= 0 Mpa τK

A= 67,42 Mpa σA= 0 Mpa 

Tvarový součinitel αO
A= 0 αK

A= 2,5 αT
A= 0 

Výsledné napětí τA= 67,42 Nm 

 

Řez B OHYB KRUT TAH 

Moment/Síla MO
B= 0 Nm MK

B= 11634 Nm FB= 0 N 

Napětí σO
B= 0 Mpa τK

B= 40,45 Mpa σB= 0 Mpa 

Tvarový součinitel αO
B= 0 αK

B= 1,5 αT
B= 0 

Výsledné napětí τB= 40,45 Nm  
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Řez C OHYB KRUT TAH 

Moment/Síla MO
C= 0 Nm MK

C= 11634 Nm FC= 0 N 

Napětí σO
C= 0 Mpa τK

C= 33,77 Mpa σC= 0 Mpa 

Tvarový součinitel αO
C= 0 αK

C= 2,8 αT
C= 0 

Výsledné napětí τC= 33,77 Nm 

 

Řez D OHYB KRUT TAH 

Moment/Síla MO
D= 2142,22 Nm MK

D= 11634 Nm FD= 20202,23 N 

Napětí σO
D= 6,82 Mpa τK

D= 17,03 Mpa σD= 1,54 Mpa 

Tvarový součinitel αO
D= 2,5 αK

D= 2,3 αT
D= 2,4 

Výsledné napětí  σRED
D= 30,67 Mpa 

 

Řez E OHYB KRUT TAH 

Moment/Síla MO
E= 33342,74 Nm MK

E= 11634 Nm FE= 20202,23 N 

Napětí σO
E= 64,61 Mpa τK

E= 10,40 Mpa σE= 0,93 Mpa 

Tvarový součinitel αO
E= 1,3 αK

E= 1,2 αT
E= 1,3 

Výsledné napětí σRED
E= 67,97 Mpa 

 

Řez F OHYB KRUT TAH 

Moment/Síla MO
F= 31540,49 Nm MK

F= 0 Nm FF= 20202,23 N 

Napětí σO
F= 61,12 Mpa τK

F= 0 Mpa σF= 0,93 Mpa 

Tvarový součinitel αO
F= 1,3 αK

F= 0 αT
F= 1,3 

Výsledné napětí σRED
F= 62,05 Mpa 

 

Řez G OHYB KRUT TAH 

Moment/Síla MO
G= 2864,32 Nm MK

G= 0 Nm FG= 20202,23 N 

Napětí σO
G= 9,13 Mpa τK

G= 0 Mpa σG= 1,71 Mpa 

Tvarový součinitel αO
G= 2,5 αK

G= 0 αT
G= 2,4 

Výsledné napětí σRED
G= 10,67 Mpa 

Nejvíce namáhaná část pastorku je v řezu E, a proto je zde provedeno porovnání s mezí 

kluzu zvoleného materiálu. Výsledná bezpečnost 𝑘 je dle vztahu (55).  

𝑘 =
𝑅𝑒

𝜎𝑅𝐸𝐷
𝐸

=
490

67,97
= 7 (55)  

Kde: 

𝑅𝑒 [𝑀𝑃𝑎] mez kluzu zvoleného materiálu; 𝑅𝑒 = 490 𝑀𝑃𝑎 

Z těchto výpočtů vyplývá, že navržené rozměry pastorku vyhovují zatížení. 
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7.9.5 Kontrolní výpočet dynamického namáhání 

Kontrolní výpočet z hlediska dynamického namáhání je proveden pouze v místě 

největšího namáhání pastorku, tedy v řezu E. Nejdříve je určena Neuber-ova konstanta na 

základě zvoleného materiálu dle vztahu (56) a dále jsou určeny vrubové součinitele (57), (58) 

a (59). 

√𝑎 = 1,238788 − 0,224979 ∙ 10−2 ∙ 𝑅𝑚 + 0,159942 ∙ 10−5 ∙ 𝑅𝑚
2

− 0,410477 ∙ 10−9 ∙ 𝑅𝑚
3 = 0,14 

(56)  

𝛽𝐾 = 1 +
𝛼𝐾 − 1

1 +
√𝑎

√𝑟

= 1 +
1,2 − 1

1 +
0,14

√75

≅ 1,1 
(57)  

𝛽𝑂 = 1 +
𝛼0 − 1

1 +
√𝑎

√𝑟

= 1 +
1,3 − 1

1 +
0,14

√75

≅ 1,3 (58)  

𝛽𝑇 = 1 +
𝛼𝑇 − 1

1 +
√𝑎

√𝑟

= 1 +
1,3 − 1

1 +
0,14

√75

≅ 1,3 
(59)  

Vztahy (56) až (59) dle literatury [22], kde: 

𝑟 [𝑚𝑚] rádius v místě přechodu dvou průměrů 

∝𝐾 [−] součinitel tvaru pro krut dle lit. [22] 

∝𝑂 [−] součinitel tvaru pro ohyb dle lit. [22] 

∝𝑇 [−] součinitel tvaru pro tah dle lit. [22] 

𝑅𝑚 [𝑀𝑃𝑎] mez pevnosti dle zvoleného materiálu; 𝑅𝑚 = 1150 𝑀𝑃𝑎 

V dalším kroku je vypočtena redukovaná mez únavy (63) pomocí Mischkeho vztahu 

(60) a faktorů ovlivňujících mez únavy (61) a (62). 

𝜎𝐶 = 0,504 ∙ 𝑅𝑚 = 0,504 ∙ 1150 = 579,6 𝑀𝑃𝑎 (60)  

𝑘𝑎 = 𝑎 ∙ 𝑅𝑚
𝑏 = 4,51 ∙ 1150−0,265 = 0,697 (61)  

𝑘𝑏 = 1,51 ∙ 𝑑−0,157 = 1,51 ∙ 189,77−0,157 = 0,663 (62)  

𝜎𝐶´ = 𝑘𝑎 ∙ 𝑘𝑏 ∙ 𝜎𝑐 = 0,697 ∙ 0,663 ∙ 576,6 = 267,84 𝑀𝑃𝑎 (63)  

Vztahy (60) až (63) dle literatury [22], kde: 

𝑘𝑎 [−] součinitel vlivu povrchu 

𝑘𝑏 [−] součinitel vlivu velikosti tělesa 

𝑅𝑚 [𝑀𝑃𝑎] mez pevnosti dle zvoleného materiálu; 𝑅𝑚 = 1150 𝑀𝑃𝑎 

Protože je pastorek namáhán jak ohybem, tak krutem, jedná se o kombinované 

namáhání a musí být stanoveno redukované napětí dle vztahu (64). 
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𝜎𝑅𝐸𝐷 = √(𝛽𝑂 ∙ 𝜎𝑂 + 𝛽𝑇 ∙ 𝜎)2 + 3(𝛽𝐾∙𝜏𝐾)2

= √(1,3 ∙ 64,61 + 1,3 ∙ 0,93)2 + 3 ∙ (1,1 ∙ 10,4)2 = 87,5 𝑀𝑃𝑎 
(64)  

Vtah (64) dle literatury [22], kde: 

𝛽𝑂 [−] vrubový součinitel dle (58)  

𝜎𝑂 [𝑀𝑃𝑎] napětí v ohybu v místě řezu 

𝛽𝑇 [−] vrubový součinitel dle (59) 

𝜎 [𝑀𝑃𝑎] napětí v tahu v místě řezu 

𝜏𝐾 [𝑀𝑃𝑎] napětí v krutu v místě řezu 

𝛽𝐾 [−] vrubový součinitel dle (57) 

Bezpečnost je určena dle vztahu (65). 

𝑘 =
1

𝜎𝑎

𝜎𝐶´
+

𝜎𝑚

𝑅𝑚

=
1

43,74
267,84 +

43,74
1150

≅ 4,9 (65)  

Vztah (65) dle literatury [22], kde: 

𝜎𝑎 [𝑀𝑃𝑎] amplituda napětí; míjivý cyklus => 𝜎𝑎 = 𝜎𝑚 = 𝜎𝑟𝑒𝑑/2 

𝜎𝐶´ [𝑀𝑃𝑎] redukovaná mez únavy dle (63) 

𝜎𝑚 [−] střední napětí; míjivý cyklus => 𝜎𝑚 = 𝜎𝑎 = 𝜎𝑟𝑒𝑑/2 

𝑅𝑚 [𝑀𝑃𝑎] mez pevnosti dle zvoleného materiálu; 𝑅𝑚 = 1150 𝑀𝑃𝑎 

Z výpočtu vyplývá, že navržené rozměry hřídele vyhovují zatížení. 

7.9.6 Ložiska 

Pro uložení pastorku je zvolena kombinace ložisek s čárovým stykem. A to dvou 

soudečkových ložisek. V tabulce 14 jsou vypsány parametry zvolených ložisek. 

Tab. 14 Zvolená ložiska 

LOŽISKO Dynamická únosnost C Statická únosnost Co 

SOUDEČKOVÉ 23040 CCK/W33 1058 [kN] 1530 [kN] 

Vhodnost ložiska se provede zjištěním ekvivalentního dynamického (67) a statického 

zatížení (69) ložiska. 

𝐹𝑎

𝐹𝑟
=

20,20

69,94
= 0,29 > 𝑒 => 𝑃 (66)  

𝑃 = 0,67𝐹𝑅 + 𝑌2𝐹𝑎 = 0,67 ∙ 69,94 + 4,2 ∙ 20,20 = 131,69 𝑘𝑁 (67)  

𝐶

𝑃
=

1058

131,69
= 8 (68)  

𝑃0 = 𝐹𝑅 + 𝑌0𝐹𝑎 = 69,94 + 2,8 ∙ 20,20 = 126,5𝑘𝑁 (69)  

𝐶0

𝑃0
=

1530

126,5
= 12,1 (70)  
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Dalším krokem je zjištění trvanlivosti ložiska dle (71). 

𝐿ℎ = (
𝐶

𝑃
)

10/3

∙
106

60 ∙ 𝑛
= (

1058

131,69
)

10/3

∙
106

60 ∙ 1100
= 15515 ℎ (71)  

Vztahy (66) až (71) dle literatury [5] kde: 

𝐹𝑎 [𝑘𝑁] axiální síla dle tabulky 13  

𝐹𝑅 [𝑘𝑁] největší reakce v místě ložiska dle tabulky 13 

𝑒 [−] výpočtový součinitel dle SKF 

𝑌0 [−] výpočtový součinitel dle SKF 

𝑌2 [−] výpočtový součinitel dle SKF 

𝑛 [𝑚𝑖𝑛−1] otáčky pastorku vyplývající z 𝑣𝑚𝑎𝑥 dle zadání 

Zvolené ložisko je dostatečně dimenzováno. 

7.10 Hnaný pastorek 

Hnaný pastorek je kontrolován na přenesení maximálního kroutícího momentu motoru 

𝑀𝑀, který je zvětšen převodem z pastorku hnacího. Dále na síly vznikající v ozubení, které je 

na něm vytvořeno a síly z ozubeného kola, které je na něm nasazeno. 

Jako materiál pastorku je zvolena legovaná ocel 17CrNiMo6 dle normy EN 10084 

vhodná pro velmi namáhané strojní součásti. 

7.10.1 Návrh rozměrů 

Při návrhu rozměrů hnaného pastorku je brán ohled na rozměry ozubení a také na 

minimální možný průměr, který umožňuje přenos kroutícího momentu. Proto je provedena 

kontrola nejmenšího zvoleného průměru pastorku. 

𝑊𝐾 =
𝜋 ∙ 𝑑3

16
=

𝜋 ∙ 2003

16
= 1570796,32 𝑚𝑚3 (72)  

𝜏𝐾1 =
𝑀𝐾

𝑊𝐾
=

49444,5 ∙ 103

1570796,32
= 31,47 𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝜏𝐷 (73)  

Kde: 

𝑑 [𝑚𝑚] nejmenší průměr pastorku  

𝑀𝐾 [𝑁𝑚] kroutící moment přenášený pastorkem; 𝑀𝐾 = 𝑀𝑀 ∙ 𝑖𝐶 

𝑊𝐾 [𝑚𝑚3] průřezový modul v krutu 

𝜏𝐾 𝐷𝑂𝑉 [𝑀𝑃𝑎] dovolené napětí v krutu dle zvoleného materiálu 𝜏𝐾 = 120𝑀𝑃𝑎 

Z výpočtu vyplývá, že nejmenší zvolený průměr hřídele je dostatečně dimenzován. 

Další rozměry pastorku jsou voleny s ohledem na velikost stojanu, použitá ložiska a vytvořené 

ozubení.  
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7.10.2 Průběhy sil a momentů 

Pro výpočet napětí v jednotlivých částech pastorku jsou stanoveny průběhy sil a 

momentů. Síly obvodová, axiální a radiální, které na pastorek působí, vznikají vlivem šikmého 

ozubení. Jejich hodnoty byly získány z výpočtu v programu MITCalc. Na pastorku se nachází 

krom vytvořeného ozubení i ozubené kolo, které ho namáhá silami z ozubení a také svou tíhou. 

Další složkou, která namáhá pastorek, je přenášený kroutící moment z hnacího pastorku. 

Na obr. 35 je znázorněn výsledný ohybový moment, který je vytvořen složením vlivů 

jednotlivých sil. Dále je znázorněn kroutící moment a působící axiální síla. Tyto hodnoty jsou 

zobrazeny v tabulce 15. 

 

Obr. 35 Průběhy sil a momentů 
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Tab. 15 Síly, momenty a napětí na hnaném pastorku 

PARAMETR OZNAČENÍ HODNOTA JEDNOTKA 

Obvodová síla I FT1 113,11 kN 

Radiální síla I FR1 46,11 kN 

Axiální síla I FA1 20,20 kN 

Obvodová síla II  FT2 257,52 kN 

Radiální síla II FR2 115,24 kN 

Axiální síla II FA2 46,66 kN 

Tíha ozubeného kola FG 0,58 kN 

Výsledná reakce v ložisku 1 R1 167,78 kN 

Výsledná reakce v ložisku 2 R2 221,05 kN 

Ohybový moment MO1 92439,92 Nm 

Ohybový moment MO2 101335,09 Nm 

Kroutící moment MK 49444,5 Nm 

7.10.3 Kontrolní výpočet statického namáhání 

Na základě navrženého tvaru pastorku a jeho zatížení je provedena kontrola 

v jednotlivých průřezech. Ty jsou zvoleny tam, kde dochází k nárůstu napětí vlivem tvarových 

změn. Pro výpočty jsou použity vztahy (51) až (54), které jsou využity u výpočtu hnacího 

pastorku.  

Vypočtené hodnoty v jednotlivých průřezech jsou následující: 

Řez A OHYB KRUT TAH 

Moment/Síla MO
A= 9050,32 Nm MK

A= 0 Nm FA= 26460,53N 

Napětí σO
A= 30,35 Mpa τK

A= 0 Mpa σA= 2,02 Mpa 

Tvarový součinitel αO
A= 2,5 αK

A= 0 αT
A= 2,4 

Výsledné napětí σRED
A= 30,83 Mpa 

 

Řez B OHYB KRUT TAH 

Moment/Síla MO
B= 54301,94 Nm MK

B= 0 Nm FB= 26460,53 N 

Napětí σO
B= 32,78 Mpa τK

B= 0 Mpa σB= 0,71 Mpa 

Tvarový součinitel αO
B= 1,6 αK

B= 0 αT
B= 1,9 

Výsledné napětí σRED
B= 33,49 Mpa 

 

Řez C OHYB KRUT TAH 

Moment/Síla MO
C= 91659,68 Nm MK

C= 49444,5 Nm FC= 26460,53 N 

Napětí σO
C= 55,33 Mpa τK

C= 14,92 Mpa σC= 0,71 Mpa 

Tvarový součinitel αO
C= 1,6 αK

C= 1,6 αT
C= 1,9 

Výsledné napětí σRED
C= 61,71 Mpa 
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Řez D OHYB KRUT TAH 

Moment/Síla MO
D= 72666,68 Nm MK

D= 0 Nm FD= 26460,53 N 

Napětí σO
D= 43,18 Mpa τK

D= 0 Mpa σD= 0,53 Mpa 

Tvarový součinitel αO
D= 1,4 αK

D= 0 αT
D= 1,3 

Výsledné napětí  σRED
D= 43,70 Mpa 

 

Řez E OHYB KRUT TAH 

Moment/Síla MO
E= 6755,86 Nm MK

E= 0 Nm FE= 26460,53 N 

Napětí σO
E= 21,51 Mpa τK

E= 0 Mpa σE= 2,02 Mpa 

Tvarový součinitel αO
E= 2,5 αK

E= 0 αT
E= 2,4 

Výsledné napětí σRED
E= 23,53 Mpa 

 

Nejvíce namáhaná část pastorku je v řezu C, a proto je zde provedeno porovnání s mezí 

kluzu zvoleného materiálu. Výsledná bezpečnost je dle vztahu (74).  

𝑘 =
𝑅𝑒

𝜎𝑅𝐸𝐷
𝐶

=
490

61,71
= 7,9 (74)  

Kde: 

𝑅𝑒 [𝑀𝑃𝑎] mez kluzu zvoleného materiálu; 𝑅𝑒 = 490 𝑀𝑃𝑎 

Z těchto výpočtů vyplývá, že navržené rozměry pastorku vyhovují zatížení. 

7.10.4 Kontrolní výpočet dynamického namáhání 

Kontrolní výpočet z hlediska dynamického namáhání je proveden pouze v místě 

největšího namáhání pastorku, tedy v řezu C. Vzhledem k tomu, že materiály pastorku hnacího 

a hnaného jsou stejné, je Neuber - ova konstanta také stejná dle vztahu (56). Vrubové 

součinitele jsou určeny dle vztahu (75), (76) a (77). 

𝛽𝐾 = 1 +
𝛼𝐾 − 1

1 +
√𝑎

√𝑟

= 1 +
1,6 − 1

1 +
0,14

√20

≅ 1,5 
(75)  

𝛽𝑂 = 1 +
𝛼0 − 1

1 +
√𝑎

√𝑟

= 1 +
1,6 − 1

1 +
0,14

√20

≅ 1,5 (76)  

𝛽𝑇 = 1 +
𝛼𝑇 − 1

1 +
√𝑎

√𝑟

= 1 +
1,9 − 1

1 +
0,14

√20

≅ 1,8 
(77)  

Vztahy (75) až (77) dle literatury [22], kde: 

𝑟 [𝑚𝑚] rádius v místě přechodu dvou průměrů 

∝𝐾 [−] součinitel tvaru pro krut dle lit. [22] 
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∝𝑂 [−] součinitel tvaru pro ohyb dle lit. [22] 

∝𝑇 [−] součinitel tvaru pro tah dle lit. [22] 

√𝑎 [−] Neuber - ova konstanta dle (56) 

V dalším kroku je vypočtena redukovaná mez únavy (81) pomocí Mischkeho vztahu 

(78) a faktorů ovlivňujících mez únavy (79) a (80). 

𝜎𝐶 = 0,504 ∙ 𝑅𝑚 = 0,504 ∙ 1150 = 579,6 𝑀𝑃𝑎 (78)  

𝑘𝑎 = 𝑎 ∙ 𝑅𝑚
𝑏 = 4,51 ∙ 1150−0,265 = 0,697 (79)  

𝑘𝑏 = 1,51 ∙ 𝑑−0,157 = 1,51 ∙ 300−0,157 = 0,617 (80)  

𝜎𝐶´ = 𝑘𝑎 ∙ 𝑘𝑏 ∙ 𝜎𝑐 = 0,697 ∙ 0,617 ∙ 576,6 = 249,26 𝑀𝑃𝑎 (81)  

Vztahy (78) až (91) dle literatury [22], kde: 

𝑘𝑎 [−] součinitel vlivu povrchu dle lit. [22] 

𝑘𝑏 [−] součinitel vlivu velikosti tělesa dle lit. [22] 

𝑅𝑚 [𝑀𝑃𝑎] mez pevnosti dle zvoleného materiálu; 𝑅𝑚 = 1150 𝑀𝑃𝑎 

Protože je pastorek namáhán jak ohybem, tak krutem, jedná se o kombinované 

namáhání a musí být stanoveno redukované napětí dle vztahu (82). 

𝜎𝑅𝐸𝐷 = √(𝛽𝑂 ∙ 𝜎𝑂 + 𝛽𝑇 ∙ 𝜎)2 + 3(𝛽𝐾∙𝜏𝐾)2

= √(1,5 ∙ 55,33 + 1,8 ∙ 0,71)2 + 3 ∙ (1,5 ∙ 14,92)2

= 92,76 𝑀𝑃𝑎 

(82)  

Vtah (82) dle literatury [22], kde: 

𝛽𝑂 [−] vrubový součinitel dle (76)  

𝜎𝑂 [𝑀𝑃𝑎] napětí v ohybu v místě řezu 

𝛽𝑇 [−] vrubový součinitel dle (77) 

𝜎 [𝑀𝑃𝑎] napětí v tahu v místě řezu 

𝜏𝐾 [𝑀𝑃𝑎] napětí v krutu v místě řezu 

𝛽𝐾 [−] vrubový součinitel dle (75) 

Bezpečnost je určena dle vztahu (83). 

𝑘 =
1

𝜎𝑎

𝜎𝐶´
+

𝜎𝑚

𝑅𝑚

=
1

46,38
249,26 +

46,38
1150

≅ 4,4 (83)  

Vztah (83) dle literatury [22], kde: 

𝜎𝑎 [𝑀𝑃𝑎] amplituda napětí; míjivý cyklus => 𝜎𝑎 = 𝜎𝑚 = 𝜎𝑟𝑒𝑑/2 

𝜎𝐶´ [𝑀𝑃𝑎] redukovaná mez únavy dle (81) 

𝜎𝑚 [−] střední napětí; míjivý cyklus => 𝜎𝑚 = 𝜎𝑎 = 𝜎𝑟𝑒𝑑/2 
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𝑅𝑚 [𝑀𝑃𝑎] mez pevnosti dle zvoleného materiálu; 𝑅𝑚 = 1150 𝑀𝑃𝑎 

Z výpočtu vyplývá, že navržené rozměry hřídele vyhovují zatížení. 

7.10.5 Nalisovaný spoj 

Hnaný pastorek nese ozubené kolo, které je v záběru s pastorkem hnacím. Toto kolo je 

na hnaném pastorku připevněno nalisovaným spojem. Hlavním znakem takového spoje je vždy 

přesah hřídele oproti díře. Výhodou je, že nezeslabuje průměr hřídele, a v tomto případě ho lze 

využít i jako pojistku proti nadměrnému přetížení zařízení.  

Výpočet a kontrola nalisovaného spoje je provedena pomocí programu MITCalc. 

Vzhledem k přenášenému kroutícímu momentu a přítomné axiální síle je zvoleno uložení 

H7/s6, které je vyhovující z hlediska bezpečnosti. Provedený výpočet je součástí přílohy VI. 

7.10.6 Ložiska 

Pro uložení pastorku je zvolena kombinace ložisek s čárovým stykem. A to dvou 

soudečkových ložisek. V tabulce 16 jsou vypsány parametry zvolených ložisek. 

Tab. 16 Zvolená ložiska 

LOŽISKO Dynamická únosnost C Statická únosnost C0 

SOUDEČKOVÉ 23040 CCK/W33 1058 [kN] 1530 [kN] 

Vhodnost soudečkového ložiska v místě větší síly se provede zjištěním ekvivalentního 

dynamického (85) a statického zatížení (87) ložiska. 

𝐹𝑎

𝐹𝑟
=

26,46

221,05
= 0,12 < 𝑒 => 𝑃 (84)  

𝑃 = 𝐹𝑅 + 𝑌1𝐹𝑎 = 221,05 + 2,8 ∙ 26,46 = 295,14 𝑘𝑁 (85)  

𝐶

𝑃
=

1058

295,14
= 3,6 (86)  

𝑃0 = 𝐹𝑅 + 𝑌0𝐹𝑎 = 221,05 + 2,8 ∙ 26,46 = 295,14 𝑘𝑁 (87)  

𝐶0

𝑃0
=

1530

295,14
= 5,2 (88)  

Dalším krokem je zjištění trvanlivosti ložiska dle (89). 

𝐿ℎ = (
𝐶

𝑃
)

10/3

∙
106

60 ∙ 𝑛
= (

1058

295,14
)

10/3

∙
106

60 ∙ 267
= 4400 ℎ (89)  

Vztahy (84) až (89) dle literatury [5] kde: 

𝐹𝑎 [𝑘𝑁] výsledná axiální síla na pastorku 

𝐹𝑅 [𝑘𝑁] reakce v místě ložiska dle tabulky 15 

𝑒 [−] výpočtový součinitel dle SKF 

𝑌0 [−] výpočtový součinitel dle SKF 

𝑌2 [−] výpočtový součinitel dle SKF 

𝑛 [𝑚𝑖𝑛−1] otáčky pastorku vyplývající z 𝑣𝑚𝑎𝑥 dle zadání 
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Zvolené ložisko je dostatečně dimenzováno. 

7.11 Spodní střižná hřídel 

Střižná hřídel musí umožňovat přenos střižného kroutícího momentu, nese rozvodové 

a velké ozubené kolo a nástroje v podobě nožů. Ve skříni je uložen letmo ve valivých ložiscích. 

Na konci má vytvořený buben, na kterém jsou zhotoveny prvky pro uchycení nožů. Jako 

materiál hřídele je zvolena ocel 50CrMo4 dle normy EN 10083 vhodná pro namáhané strojní 

součásti. 

7.11.1 Návrh rozměrů 

Při návrhu rozměrů střižného hřídele je brán ohled na rozměry ozubených kol a také na 

minimální možný průměr, který umožňuje přenos kroutícího momentu. Proto je provedena 

kontrola nejmenšího zvoleného průměru hřídele. 

𝑊𝐾 =
𝜋 ∙ 𝑑3

16
=

𝜋 ∙ 3603

16
= 9160884,18 𝑚𝑚3 (90)  

𝜏𝐾1 =
𝑀𝐾

𝑊𝐾
=

457596 ∙ 103

9160884,18
= 49,95 𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝜏𝐷 (91)  

Kde: 

𝑑 [𝑚𝑚] nejmenší průměr hřídele  

𝑀𝐾 [𝑁𝑚] kroutící moment přenášený hřídelí 

𝑊𝐾 [𝑚𝑚3] průřezový modul v krutu 

𝜏𝐾 𝐷𝑂𝑉 [𝑀𝑃𝑎] dovolené napětí v krutu dle zvoleného materiálu 𝜏𝑘 = 130 𝑀𝑃𝑎 

Z výpočtu vyplývá, že nejmenší zvolený průměr hřídele je dostatečně dimenzován. 

Další rozměry pastorku jsou voleny s ohledem na velikost stojanu, použitá ložiska a vytvořené 

ozubení.  

7.11.2 Kontrola pera 

V místě, kde je na hřídel nasazeno rozvodové kolo je jeho průměr zeslaben drážkou pro 

pero. To je zvoleno tak, aby přeneslo daný kroutící moment s určitou bezpečností. 

𝑀𝐾𝑣 = 𝑘𝑃𝑀𝑀𝑚𝑎𝑥 = 1,5 ∙ 228798 = 343197 𝑁𝑚 (92)  

Kde: 

𝑀𝑘𝑚𝑎𝑥 [𝑁𝑚] maximální přenášený kroutící moment dle tabulky 17 

𝑘𝑝 [−] součinitel bezpečnosti pera, 𝑘𝑝 = 1,5 

Obvodová síla je určena jako: 

𝐹𝑂 = 𝑀𝐾𝑣 ∙ 103 ∙
2

𝑑
= 343197 ∙ 103 ∙

2

460
= 1,49 𝑀𝑁 (93)  

Kde: 

𝑀𝑘𝑣 [𝑁𝑚] výpočtový kroutící moment dle vtahu (92) 

𝑑 [𝑚𝑚] průměr hřídele v místě drážky pro pero   
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Délka pera je zvolena s ohledem na výpočtovou délku dle vztahu (94) a (95). 

𝐿𝑉 =
𝐹𝑂

𝑝𝐷𝑂𝑉𝑡𝑟
=

1492160,87

220 ∙ 21,5
= 315,47 𝑚𝑚 (94)  

𝐿𝑇 = 𝐿𝑉 + 𝑏 = 315,47 + 100 = 415,47 𝑚𝑚 (95)  

Kde: 

𝐹𝑂 [𝑁] obvodová síla působící na pero dle vztahu (93) 

𝑡𝑟 [𝑚𝑚] šířka opěrné plochy v hřídeli dle 3D modelu 

𝑝𝐷𝑂𝑉 [𝑀𝑃𝑎] dovolené otlačení dle zvoleného materiálu; 𝑝𝐷𝑂𝑉 = 220 𝑀𝑃𝑎 

𝐿𝑇 [𝑚𝑚] teoretická délka pera dle vztahu (95) 

𝑏 [𝑚𝑚] šířka zvoleného pera  

S ohledem na teoretickou délku pera, je určeno pero těsné 100e7x50x450. Dále je 

provedena kontrola pera na otlačení. 

𝑝𝑜 =
𝐹𝑂

𝑆
=

𝐹𝑂

(𝐿𝑃 − 𝑏𝑃)𝑡𝑡
=

1492160,87

(450 − 100) ∙ 21,5
= 198,29 𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝑝𝐷𝑂𝑣 

(96)  

Kde: 

𝐹𝑂 [𝑁] obvodová síla působící na pero dle vztahu (93) 

𝑆 [𝑚𝑚2] opěrná plocha pera 

𝐿 [𝑚𝑚] upravená délka pera  

𝑏 [𝑚𝑚] šířka pera 

𝑡𝑟 [𝑚𝑚] šířka opěrné plochy v hřídeli dle 3D modelu 

𝑝𝐷𝑂𝑉 [𝑀𝑃𝑎] dovolené otlačení dle zvoleného materiálu; 𝑝𝐷𝑂𝑉 = 220 𝑀𝑃𝑎 

Z výpočtu vyplývá, že zvolené pero je dostatečně dimenzováno. 

7.11.3 Evolventní drážkování 

Přenos kroutícího momentu z velkého ozubeného kola na hřídel je realizován pomocí 

evolventního drážkování. Spoj je tak vytvořen vyfrézováním drážek na hřídeli i v náboji. Ty do 

sebe zapadají a spoluzabírají. Tento spoj je výrobně dražší než spoj pomocí pera, ale je využit 

vzhledem k vysokému přenášenému kroutícímu momentu. 

Je zvoleno drážkování 418.0 – 10x40 dle ČSN 01 4950. Výpočet drážkování je proveden 

pomocí programu MITCalc a je součástí přílohyVII. 

7.11.4 Průběhy sil a momentů 

Pro výpočet napětí v jednotlivých částech hřídele jsou stanoveny průběhy sil a 

momentů. Síly obvodová, axiální a radiální, které na hřídel působí, vznikají vlivem šikmého 

ozubení. Jejich hodnoty byly získány z výpočtu v programu MITCalc. Na hřídeli se nachází 

dvě ozubená kola, která ho namáhají silami z ozubení a také svou tíhou. Další složkou, která 

namáhá hřídel, je přenášený kroutící moment. Dále nelze opomenout vliv střižné síly. 



 

78 

 

Na obr. 36 je znázorněn výsledný ohybový moment, který je vytvořen složením vlivů 

jednotlivých sil. Dále je znázorněn kroutící moment a působící axiální síla. Tyto hodnoty jsou 

zobrazeny v tabulce 17. 

Tab. 17 Síly, momenty a napětí na dolní střižné hřídeli 

PARAMETR OZNAČENÍ HODNOTA JEDNOTKA 

Obvodová síla I FT 488,11 kN 

Radiální síla I FR 199,94 kN 

Axiální síla I FA 52,06 kN 

Obvodová síla II  FT 257,52 kN 

Radiální síla II FR 115,24 kN 

Axiální síla II FA 46,66 kN 

Tíha velkého ozubeného kola FG 21,22 kN 

Tíha rozvodového kola FG 18,15 kN 

Střižná síla FS 1275,15 kN 

Výsledná reakce v ložisku 1 R1 1932,87 kN 

Výsledná reakce v ložisku 2 R2 384,89 kN 

Ohybový moment MO1 637,50 kNm 

Ohybový moment  MO2 272,05 kNm 

Ohybový moment MO3 562,74 kNm 

Kroutící moment MK 228,79 kNm 

Kroutící moment MK 457,59 kNm 
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7.11.5 Kontrolní výpočet statického namáhání 

Na základě navrženého tvaru hřídele a jeho zatížení je provedena kontrola 

v jednotlivých průřezech. Ty jsou zvoleny tam, kde dochází k nárůstu napětí vlivem tvarových 

změn. Pro výpočty jsou použity vztahy (51) až (54), které jsou využity u výpočtu hnacího 

pastorku.  

Vypočtené hodnoty v jednotlivých průřezech jsou následující: 

Řez A OHYB KRUT TAH 

Moment/Síla MO
A= 157299,17 Nm MK

A= 0 Nm FA= 41262,88 N 

Napětí σO
A= 75,55 Mpa τK

A= 0 Mpa σA= 0,73 Mpa 

Tvarový součinitel αO
A= 2,2 αK

A= 0 αT
A= 1,8 

Výsledné napětí σRED
A= 76,28 Nm 

 

Obr. 36 Průběhy sil a momentů hřídele 



 

80 

 

Řez B OHYB KRUT TAH 

Moment/Síla MO
B= 216608,69 Nm MK

B= 0 Nm FB= 41262,88 N 

Napětí σO
B= 95,83 Mpa τK

B= 0 Mpa σB= 0,69 Mpa 

Tvarový součinitel αO
B= 2,2 αK

B= 0 αT
B= 1,8 

Výsledné napětí σRED
B= 96,52 Nm  

 

Řez C OHYB KRUT TAH 

Moment/Síla MO
C= 368700,73 Nm MK

C= 457596 Nm FC= 41262,88 N 

Napětí σO
C= 96,31 Mpa τK

C= 53,48 Mpa σC= 0,69 Mpa 

Tvarový součinitel αO
C= 1,9 αK

C= 1,7 αT
C= 2,3 

Výsledné napětí  σRED
C= 134,12 Mpa 

 

Řez D OHYB KRUT TAH 

Moment/Síla MO
D= 562700,2 Nm MK

D= 457596 Nm FD= 41262,88 N 

Napětí σO
D= 58,89 Mpa τK

D= 55,07 Mpa σD= 0,24 Mpa 

Tvarový součinitel αO
D= 1 αK

D= 2,3 αT
D= 1 

Výsledné napětí  σRED
D= 112,23 Mpa 

 

Řez E OHYB KRUT TAH 

Moment/Síla MO
E= 622633,54 Nm MK

E= 228798 Nm FE= 41262,88 N 

Napětí σO
E= 117,28 Mpa τK

E= 21,55 Mpa σE= 0,39 Mpa 

Tvarový součinitel αO
E= 1,8 αK

E= 1,8 αT
E= 1,6 

Výsledné napětí σRED
E= 123,47 Mpa 

 

Řez F OHYB KRUT TAH 

Moment/Síla MO
F= 436687,5 Nm MK

F= 228798 Nm FF= 0 N 

Napětí σO
F= 96,53 Mpa τK

F= 18,96 Mpa σF= 0 Mpa 

Tvarový součinitel αO
F= 2,4 αK

F= 1,8 αT
F= 0 

Výsledné napětí σRED
F= 101,97 Mpa 

 

Řez G OHYB KRUT TAH 

Moment/Síla MO
G= 153000 Nm MK

G= 228798 Nm FG= 0 N 

Napětí σO
G= 23,49 Mpa τK

G= 12,29 Mpa σG= 0 Mpa 

Tvarový součinitel αO
G= 2,0 αK

G= 1,4 αT
G= 0 

Výsledné napětí σRED
G= 31,7 Mpa 
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Nejvíce namáhaná část pastorku je v řezu C, a proto je zde provedeno porovnání s mezí 

kluzu zvoleného materiálu. Výsledná bezpečnost je dle vztahu (97).  

𝑘 =
𝑅𝑒

𝜎𝑅𝐸𝐷
𝐶

=
550

134,12
= 4,1 (97)  

Kde: 

𝑅𝑒 [𝑀𝑃𝑎] mez kluzu zvoleného materiálu; 𝑅𝑒 = 550 𝑀𝑃𝑎 

Z těchto výpočtů vyplývá, že navrhovaný průřez vyhovuje zatížení. 

7.11.6 Kontrolní výpočet dynamického namáhání 

Kontrolní výpočet z hlediska dynamického namáhání je proveden pouze v místě 

největšího namáhání pastorku, tedy v řezu C. Nejdříve je určena Neuber-ova konstanta na 

základě zvoleného materiálu dle vztahu (98) a dále jsou určeny vrubové součinitele (99), (100) 

a (101). 

√𝑎 = 1,238788 − 0,224979 ∙ 10−2 ∙ 𝑅𝑚 + 0,159942 ∙ 10−5 ∙ 𝑅𝑚
2

− 0,410477 ∙ 10−9 ∙ 𝑅𝑚
3 = 0,18 

(98)  

𝛽𝐾 = 1 +
𝛼𝐾 − 1

1 +
√𝑎

√𝑟

= 1 +
1,7 − 1

1 +
0,18

√8

≅ 1,7 
(99)  

𝛽𝑂 = 1 +
𝛼0 − 1

1 +
√𝑎

√𝑟

= 1 +
1,9 − 1

1 +
0,18

√8

≅ 1,8 (100)  

𝛽𝑇 = 1 +
𝛼𝑇 − 1

1 +
√𝑎

√𝑟

= 1 +
2,3 − 1

1 +
0,18

√8

≅ 2,2 
(101)  

Vztahy (98) až (101) dle literatury [22], kde: 

𝑟 [𝑚𝑚] rádius v místě přechodu dvou průměrů 

∝𝐾 [−] součinitel tvaru pro krut dle lit. [22] 

∝𝑂 [−] součinitel tvaru pro ohyb dle lit. [22] 

∝𝑇 [−] součinitel tvaru pro tah dle lit. [22] 

V dalším kroku je vypočtena redukovaná mez únavy (105) pomocí Mischkeho vztahu 

(102) a faktorů ovlivňujících mez únavy (103) a (104). 

𝜎𝐶 = 0,504 ∙ 𝑅𝑚 = 0,504 ∙ 980 = 493,92 𝑀𝑃𝑎 (102)  

𝑘𝑎 = 𝑎 ∙ 𝑅𝑚
𝑏 = 4,51 ∙ 980−0,265 = 0,726 (103)  

𝑘𝑏 = 1,51 ∙ 𝑑−0,157 = 1,51 ∙ 418−0,157 = 0,585 (104)  

𝜎𝐶´ = 𝑘𝑎 ∙ 𝑘𝑏 ∙ 𝜎𝑐 = 0,726 ∙ 0,585 ∙ 493,92 = 209,77 𝑀𝑃𝑎 (105)  
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Vztahy (102) až (105) dle literatury [22], kde: 

𝑘𝑎 [−] součinitel vlivu povrchu 

𝑘𝑏 [−] součinitel vlivu velikosti tělesa 

𝑅𝑚 [𝑀𝑃𝑎] mez pevnosti dle zvoleného materiálu; 𝑅𝑚 = 980 𝑀𝑃𝑎 

Protože je hřídel namáhána jak ohybem, tak krutem, jedná se o kombinované namáhání 

a musí být stanoveno redukované napětí dle vztahu (106). 

𝜎𝑅𝐸𝐷 = √(𝛽𝑂 ∙ 𝜎𝑂 + 𝛽𝑇 ∙ 𝜎)2 + 3(𝛽𝐾∙𝜏𝐾)2

= √(1,8 ∙ 96,31 + 1,7 ∙ 0,69)2 + 3 ∙ (2,2 ∙ 53,48)2

= 235,55𝑀𝑃𝑎 

(106)  

Vztah (106) dle literatury [22], kde: 

𝛽𝑂 [−] vrubový součinitel dle (100)  

𝜎𝑂 [𝑀𝑃𝑎] napětí v ohybu v místě řezu 

𝛽𝑇 [−] vrubový součinitel dle (101) 

𝜎 [𝑀𝑃𝑎] napětí v tahu v místě řezu 

𝜏𝐾 [𝑀𝑃𝑎] napětí v krutu v místě řezu 

𝛽𝐾 [−] vrubový součinitel dle (99) 

Bezpečnost je určena dle vztahu (107). 

𝑘 =
1

𝜎𝑎

𝜎𝐶´
+

𝜎𝑚

𝑅𝑚

=
1

117,65
209,77 +

117,65
980

≅ 1,5 
(107)  

Vztah (107) dle literatury [22], kde: 

𝜎𝑎 [𝑀𝑃𝑎] amplituda napětí; míjivý cyklus => 𝜎𝑎 = 𝜎𝑚 = 𝜎𝑟𝑒𝑑/2 

𝜎𝐶´ [𝑀𝑃𝑎] redukovaná mez únavy dle (105) 

𝜎𝑚 [−] střední napětí; míjivý cyklus => 𝜎𝑚 = 𝜎𝑎 = 𝜎𝑟𝑒𝑑/2 

𝑅𝑚 [𝑀𝑃𝑎] mez pevnosti dle zvoleného materiálu; 𝑅𝑚 = 980 𝑀𝑃𝑎 

Z výpočtu vyplývá, že navržené rozměry hřídele vyhovují zatížení. 

7.11.7 Ložiska 

Pro uložení hřídele je zvolena kombinace ložisek s čárovým stykem. A to dvou 

soudečkových ložisek. V tabulce 18 jsou vypsány parametry zvolených ložisek. 

Tab. 18 Zvolená ložiska 

LOŽISKO Dynamická únosnost C Statická únosnost 

SOUDEČKOVÉ 23096 CAK/W33 3996 [kN] 6800 [kN] 

SOUDEČKOVÉ 23072 CCK/W33 2850 [kN] 4800 [kN] 

Vhodnost ložiska A se provede zjištěním ekvivalentního dynamického (109) a 

statického zatížení (111) ložiska. 
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𝐹𝑎

𝐹𝑟
=

41,26

1932,87
= 0,02 < 𝑒 => 𝑃 (108)  

𝑃 = 𝐹𝑅 + 𝑌1𝐹𝑎 = 1932,87 + 3,2 ∙ 41,26 = 2064,90𝑘𝑁 (109)  

𝐶

𝑃
=

3996

2064,90
= 1,94 (110)  

𝑃0 = 𝐹𝑅 + 𝑌0𝐹𝑎 = 1932,87 + 3,2 ∙ 41,26 = 2064,90𝑘𝑁 (111)  

𝐶0

𝑃0
=

6800

2064,90
= 3,3 (112)  

Dalším krokem je zjištění trvanlivosti ložiska dle (113). 

𝐿ℎ = (
𝐶

𝑃
)

10/3

∙
106

60 ∙ 𝑛
= (

3996

2064,90
)

10/3

∙
106

60 ∙ 67
= 2250 ℎ (113)  

Vhodnost ložiska B se provede zjištěním ekvivalentního dynamického (115) a 

statického zatížení (118) ložiska. 

𝐹𝑎

𝐹𝑟
=

41,26

384,89
= 0,10 < 𝑒 => 𝑃 (114)  

𝑃 = 𝐹𝑅 + 𝑌1𝐹𝑎 = 384,89 + 2,9 ∙ 41,26 = 504,54𝑘𝑁 (115)  

𝐶

𝑃
=

2850

504,54
= 5,6 (116)  

𝑃0 = 𝐹𝑅 + 𝑌0𝐹𝑎 = 384,89 + 2,8 ∙ 41,26 = 500,42𝑘𝑁 (117)  

𝐶0

𝑃0
=

4800

500,42
= 9,6 (118)  

Dalším krokem je zjištění trvanlivosti ložiska dle (119). 

𝐿ℎ = (
𝐶

𝑃
)

10/3

∙
106

60 ∙ 𝑛
= (

2850

504,54
)

10
3

∙
106

60 ∙ 67
= 79800 ℎ (119)  

Vztahy (108) až (119) dle literatury [5] kde: 

𝐹𝑎 [𝑘𝑁] axiální síla působící na hřídeli  

𝐹𝑅 [𝑘𝑁] reakce v místě ložiska dle tabulky 17 

𝑒 [−] výpočtový součinitel dle SKF 

𝑌0 [−] výpočtový součinitel dle SKF 

𝑌2 [−] výpočtový součinitel dle SKF 

𝑛 [𝑚𝑖𝑛−1] otáčky hřídele vyplývající z 𝑣𝑚𝑎𝑥 dle zadání 

Zvolená ložiska jsou dostatečně dimenzována. 
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7.12 Horní střižná hřídel 

Střižná hřídel musí umožňovat přenos střižného kroutícího momentu, nese rozvodové 

kolo a nástroje v podobě nožů. Ve skříni je uložena letmo ve valivých ložiscích. Na konci má 

vytvořený buben, na kterém jsou zhotoveny prvky pro uchycení nožů. Jako materiál hřídele je 

zvolena ocel 50CrMo4 dle normy EN 10083 vhodná pro namáhané strojní součásti. 

7.12.1 Návrh rozměrů 

Při návrhu rozměrů střižné hřídele je brán ohled na rozměry ozubeného kola a také na 

minimální možný průměr, který umožňuje přenos kroutícího momentu. Proto je provedena 

kontrola nejmenšího zvoleného průměru hřídele 

𝑊𝐾 =
𝜋 ∙ 𝑑3

16
=

𝜋 ∙ 3603

16
= 9160884,18 𝑚𝑚3 (120)  

𝜏𝐾1 =
𝑀𝐾

𝑊𝐾
=

228798 ∙ 103

9160884,18
= 24,97 𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝜏𝐷 (121)  

Kde: 

𝑑 [𝑚𝑚] nejmenší průměr hřídele 

𝑀𝐾 [𝑁𝑚] kroutící moment přenášený hřídelí 

𝑊𝐾 [𝑚𝑚3] průřezový modul v krutu 

𝜏𝐾 𝐷𝑂𝑉 [𝑀𝑃𝑎] dovolené napětí v krutu dle zvoleného materiálu 𝜏𝑘 = 130 𝑀𝑃𝑎 

Z výpočtu vyplývá, že nejmenší zvolený průměr hřídele je dostatečně dimenzován. 

Další rozměry pastorku jsou voleny s ohledem na velikost stojanu, použitá ložiska a vytvořené 

ozubení.  

7.12.2 Kontrola pera 

V místě, kde je na hřídel nasazeno rozvodové kolo je jeho průměr zeslaben drážkou pro 

pero. To je zvoleno tak, aby přeneslo daný kroutící moment s určitou bezpečností. 

𝑀𝐾𝑣 = 𝑘𝑃𝑀𝐾𝑚𝑎𝑥 = 1,5 ∙ 228798 = 343197 𝑁𝑚 (122)  

Kde: 

𝑀𝑘 𝑚𝑎𝑥 [𝑁𝑚] maximální přenášený kroutící moment dle tabulky 19 

𝑘𝑝 [−] součinitel bezpečnosti pera, 𝑘𝑝 = 1,5 

Obvodová síla je určena jako: 

𝐹𝑂 = 𝑀𝐾𝑣 ∙ 103 ∙
2

𝑑
= 343197 ∙ 103 ∙

2

460
= 1,49 𝑀𝑁 (123)  

Kde: 

𝑀𝑘𝑣 [𝑁𝑚] výpočtový kroutící moment dle vtahu (122) 

𝑑 [𝑚𝑚] průměr hřídele v místě drážky pro pero   
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Délka pera je zvolena s ohledem na výpočtovou délku dle vztahu (124) a (125). 

𝐿𝑉 =
𝐹𝑂

𝑝𝐷𝑂𝑉𝑡𝑟
=

1492160,87

220 ∙ 21,5
= 315,47 𝑚𝑚 (124)  

𝐿𝑇 = 𝐿𝑉 + 𝑏 = 315,47 + 100 = 415,47 𝑚𝑚 (125)  

Kde: 

𝐹𝑂 [𝑁] obvodová síla působící na pero dle vztahu (123) 

𝑡𝑟 [𝑚𝑚] šířka opěrné plochy v hřídeli dle 3D modelu 

𝑝𝐷𝑂𝑉 [𝑀𝑃𝑎] dovolené otlačení dle zvoleného materiálu; 𝑝𝐷𝑂𝑉 = 220 𝑀𝑃𝑎 

𝐿𝑇 [𝑚𝑚] teoretická délka pera dle vztahu (125) 

𝑏 [𝑚𝑚] šířka zvoleného pera  

S ohledem na teoretickou délku pera, je určeno pero těsné 100e7x50x450. Dále je 

provedena kontrola pera na otlačení. 

𝑝𝑜 =
𝐹𝑂

𝑆
=

𝐹𝑂

(𝐿𝑃 − 𝑏𝑃)𝑡𝑡
=

1491926,09

(450 − 100) ∙ 21,5
= 198,26 𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝑝𝐷𝑂𝑣 (126)  

Kde: 

𝐹𝑂 [𝑁] obvodová síla působící na pero dle vztahu (123) 

𝑆 [𝑚𝑚2] opěrná plocha pera 

𝐿𝑃 [𝑚𝑚] upravená délka pera  

𝑏𝑃 [𝑚𝑚] šířka pera 

𝑡𝑟 [𝑚𝑚] šířka opěrné plochy v hřídeli dle 3D modelu 

𝑝𝐷𝑂𝑉 [𝑀𝑃𝑎] dovolené otlačení dle zvoleného materiálu; 𝑝𝐷𝑂𝑉 = 220 𝑀𝑃𝑎 

Z výpočtu vyplývá, že zvolené pero je dostatečně dimenzováno. 

7.12.3 Průběhy sil a momentů 

Pro výpočet napětí v jednotlivých částech hřídele jsou stanoveny průběhy sil a 

momentů. Síly obvodová, axiální a radiální, které na pastorek působí, vznikají vlivem šikmého 

ozubení. Jejich hodnoty byly získány z výpočtu v programu MITCalc. Na hřídeli se nachází 

rozvodové ozubené kolo, které ho namáhá silami z ozubení a také svou tíhou. Další složkou, 

která namáhá hřídel, je přenášený kroutící moment. Dále nelze opomenou vliv střižné síly. 
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Na obr. 37 je znázorněn výsledný ohybový moment, který je vytvořen superpozicí vlivů 

jednotlivých sil. Dále je znázorněn kroutící moment a působící axiální síla. Tyto hodnoty jsou 

zobrazeny v tabulce 19. 

Tab. 19 Síly, momenty a napětí na hnaném pastorku 

PARAMETR OZNAČENÍ HODNOTA JEDNOTKA 

Obvodová síla I FT 488,11 kN 

Radiální síla I FR 199,94 kN 

Axiální síla I FA 52,06 kN 

Tíha ozubeného kola FG 18,15 kN 

Střižná síla FS 1275,15 kN 

Výsledná reakce v ložisku 1 R1 1915,88 kN 

Výsledná reakce v ložisku 2 R2 411,13 kN 

Ohybový moment MO1 637,50 kNm 

Ohybový moment  MO2 554,51 kNm 

Kroutící moment MK 228,79 kNm 

Obr. 37 Průběhy sil a momentů 
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7.12.4 Kontrolní výpočet statického namáhání 

Na základě navrženého tvaru hřídele a její zatížení je provedena kontrola v jednotlivých 

průřezech. Ty jsou zvoleny tam, kde dochází k nárůstu napětí vlivem tvarových změn. Pro 

kontrolní výpočty jsou použity vztahy (51) až (54), které jsou využity u výpočtu hnacího 

pastorku.  

Vypočtené hodnoty v jednotlivých průřezech jsou následující: 

Řez A OHYB KRUT TAH 

Moment/Síla MO
A= 32842,30 Nm MK

A= 0 Nm FA= 52062,64 N 

Napětí σO
A= 17,93 Mpa τK

A= 0 Mpa σA= 1,2 Mpa 

Tvarový součinitel αO
A= 2,5 αK

A= 0 αT
A= 2,3 

Výsledné napětí σRED
A= 19,10 Nm 

 

Řez B OHYB KRUT TAH 

Moment/Síla MO
B= 377441,38 Nm MK

B= 0 Nm FB= 52062,64 N 

Napětí σO
B= 108,13 Mpa τK

B= 0 Mpa σB= 0,75 Mpa 

Tvarový součinitel αO
B= 1,8 αK

B= 0 αT
B= 1,8 

Výsledné napětí σRED
B= 108,87 Nm  

 

Řez C OHYB KRUT TAH 

Moment/Síla MO
C= 554513,5 Nm MK

C= 228798 Nm FC= 52062,64 N 

Napětí σO
C= 58,03 Mpa τK

C= 27,53 Mpa σC= 0,31 Mpa 

Tvarový součinitel αO
C= 1 αK

C= 2,3 αT
C= 1 

Výsledné napětí  σRED
C= 75,35 Mpa 

 

Řez D OHYB KRUT TAH 

Moment/Síla MO
D= 621006,43 Nm MK

D= 228798 Nm FD= 52062,64 N 

Napětí σO
D= 116,98Mpa τK

D= 23,94 Mpa σD= 0,51 Mpa 

Tvarový součinitel αO
D= 1,8 αK

D= 2,0 αT
D= 1,6 

Výsledné napětí  σRED
D= 124,58 Mpa 

 

Řez E OHYB KRUT TAH 

Moment/Síla MO
E= 436687,5 Nm MK

E= 228798 Nm FE= 0 N 

Napětí σO
E= 96,53 Mpa τK

E= 18,96 Mpa σE= 0 Mpa 

Tvarový součinitel αO
E= 2,4 αK

E= 1,8 αT
E= 0 

Výsledné napětí σRED
E= 101,97 Mpa 
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Řez F OHYB KRUT TAH 

Moment/Síla MO
F= 153000 Nm MK

F= 228798 Nm FF= 0 N 

Napětí σO
F= 23,49 Mpa τK

F= 12,29 Mpa σF= 0 Mpa 

Tvarový součinitel αO
F= 2,0 αK

F= 1,4 αT
F= 0 

Výsledné napětí σRED
F= 31,72 Mpa 

Nejvíce namáhaná část pastorku je v řezu D, a proto je zde provedeno porovnání s mezí 

kluzu zvoleného materiálu. Výsledná bezpečnost je dle vztahu (127).  

𝑘 =
𝑅𝑒

𝜎𝑅𝐸𝐷
𝐷

=
550

124,58
= 4,4 (127)  

Kde: 

𝑅𝑒 [𝑀𝑃𝑎] mez kluzu zvoleného materiálu; 𝑅𝑒 = 550 𝑀𝑃𝑎 

Z těchto výpočtů vyplývá, že navrhovaný průřez vyhovuje zatížení. 

7.12.5 Kontrolní výpočet dynamického namáhání 

Kontrolní výpočet z hlediska dynamického namáhání je proveden pouze v místě 

největšího napětí pastorku, tedy v řezu D. Vzhledem k totožným materiálům je Neuber - ova 

konstanta dle vztahu (98). Vrubové součinitele jsou určeny dle vztahu (128), (129) a (130). 

𝛽𝐾 = 1 +
𝛼𝐾 − 1

1 +
√𝑎

√𝑟

= 1 +
2,0 − 1

1 +
0,18

√4

≅ 1,9 
(128)  

𝛽𝑂 = 1 +
𝛼0 − 1

1 +
√𝑎

√𝑟

= 1 +
1,8 − 1

1 +
0,18

√4

≅ 1,7 (129)  

𝛽𝑇 = 1 +
𝛼𝑇 − 1

1 +
√𝑎

√𝑟

= 1 +
1,6 − 1

1 +
0,18

√4

≅ 1,5 
(130)  

Vztahy (128) až (130) dle literatury [22], kde: 

𝑟 [𝑚𝑚] rádius v místě přechodu dvou průměrů 

∝𝐾 [−] součinitel tvaru pro krut dle lit. [22] 

∝𝑂 [−] součinitel tvaru pro ohyb dle lit. [22] 

∝𝑇 [−] součinitel tvaru pro tah dle lit. [22] 

V dalším kroku je vypočtena redukovaná mez únavy (135) pomocí Mischkeho vztahu 

(131) a faktorů ovlivňujících mez únavy (132) a (133). 

𝜎𝐶 = 0,504 ∙ 𝑅𝑚 = 0,504 ∙ 980 = 493,92 𝑀𝑃𝑎 (131)  

𝑘𝑎 = 𝑎 ∙ 𝑅𝑚
𝑏 = 4,51 ∙ 980−0,265 = 0,726 (132)  

𝑘𝑏 = 1,51 ∙ 𝑑−0,157 = 1,51 ∙ 460−0,157 = 0,577 (133)  
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𝜎𝐶´ = 𝑘𝑎 ∙ 𝑘𝑏 ∙ 𝜎𝑐 = 0,868 ∙ 0,577 ∙ 493,92 = 247,37 𝑀𝑃𝑎 (134)  

Vztahy (130) až (134) dle literatury [22], kde: 

𝑘𝑎 [−] součinitel vlivu povrchu 

𝑘𝑏 [−] součinitel vlivu velikosti tělesa 

𝑅𝑚 [𝑀𝑃𝑎] mez pevnosti dle zvoleného materiálu; 𝑅𝑚 = 980 𝑀𝑃𝑎 

Protože je hřídel namáhána jak ohybem, tak krutem, jedná se o kombinované namáhání 

a musí být stanoveno redukované napětí dle vztahu (135). 

𝜎𝑅𝐸𝐷 = √(𝛽𝑂 ∙ 𝜎𝑂 + 𝛽𝑇 ∙ 𝜎)2 + 3(𝛽𝐾∙𝜏𝐾)2

= √(1,7 ∙ 116,98 + 1,5 ∙ 0,51)2 + 3 ∙ (1,9 ∙ 23,94)2

= 214,59 𝑀𝑃𝑎 

(135)  

Vztah (140) dle literatury [22], kde: 

𝛽𝑂 [−] vrubový součinitel dle (129)  

𝜎𝑂 [𝑀𝑃𝑎] napětí v ohybu v místě řezu 

𝛽𝑇 [−] vrubový součinitel dle (130) 

𝜎 [𝑀𝑃𝑎] napětí v tahu v místě řezu 

𝜏𝐾 [𝑀𝑃𝑎] napětí v krutu v místě řezu 

𝛽𝑇 [−] vrubový součinitel dle (128) 

Bezpečnost je určena dle vztahu (136). 

𝑘 =
1

𝜎𝑎

𝜎𝐶´
+

𝜎𝑚

𝑅𝑚

=
1

107,29
247,37 +

107,29
980

≅ 1,9 (136)  

Vztah (136) dle literatury [22], kde: 

𝜎𝑎 [𝑀𝑃𝑎] amplituda napětí; míjivý cyklus => 𝜎𝑎 = 𝜎𝑚 = 𝜎𝑟𝑒𝑑/2 

𝜎𝐶´ [𝑀𝑃𝑎] redukovaná mez únavy dle (134) 

𝜎𝑚 [−] střední napětí; míjivý cyklus => 𝜎𝑚 = 𝜎𝑎 = 𝜎𝑟𝑒𝑑/2 

𝑅𝑚 [𝑀𝑃𝑎] mez pevnosti dle zvoleného materiálu; 𝑅𝑚 = 980 𝑀𝑃𝑎 

Z výpočtu vyplývá, že navržené rozměry hřídele vyhovují zatížení. 

7.12.6 Ložiska 

Pro uložení hřídele je zvolena kombinace ložisek s čárovým stykem. A to dvou 

soudečkových ložisek. V tabulce 20 jsou vypsány parametry zvolených ložisek. 

Tab. 20 Zvolená ložiska 

LOŽISKO Dynamická únosnost C Statická únosnost Co 

SOUDEČKOVÉ 23096 CAK/W33 3996 [kN] 6800 [kN] 

SOUDEČKOVÉ 23072 CCK/W33 2850 [kN] 4800 [kN] 
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Vhodnost ložiska A se provede zjištěním ekvivalentního dynamického (138) a 

statického zatížení (140) ložiska. 

𝐹𝑎

𝐹𝑟
=

52,06

1915,88
= 0,03 < 𝑒 => 𝑃 (137)  

𝑃 = 𝐹𝑅 + 𝑌1𝐹𝑎 = 1915,88 + 3,2 ∙ 52,06 = 2082,47𝑘𝑁 (138)  

𝐶

𝑃
=

3996

2082,47
= 1,9 (139)  

𝑃0 = 𝐹𝑅 + 𝑌0𝐹𝑎 = 1915,88 + 3,2 ∙ 52,06 = 2082,47𝑘𝑁 (140)  

𝐶0

𝑃0
=

6800

2082,47
= 3,3 (141)  

Dalším krokem je zjištění trvanlivosti ložiska dle (142). 

𝐿ℎ = (
𝐶

𝑃
)

10/3

∙
106

60 ∙ 𝑛
= (

3996

1915,88
)

10
3

∙
106

60 ∙ 67
= 2180 ℎ (142)  

Vhodnost ložiska B se provede zjištěním ekvivalentního dynamického (144) a 

statického zatížení (146) ložiska. 

𝐹𝑎

𝐹𝑟
=

52,06

411,13
= 0,12 < 𝑒 => 𝑃 (143)  

𝑃 = 𝐹𝑅 + 𝑌1𝐹𝑎 = 411,13 + 2,9 ∙ 52,06 = 562,10𝑘𝑁 (144)  

𝐶

𝑃
=

2850

562,10
= 5,1 (145)  

𝑃0 = 𝐹𝑅 + 𝑌0𝐹𝑎 = 411,13 + 2,8 ∙ 52,06 = 556,89𝑘𝑁 (146)  

𝐶0

𝑃0
=

4800

556,89
= 8,6 (147)  

Dalším krokem je zjištění trvanlivosti ložiska dle (148). 

𝐿ℎ = (
𝐶

𝑃
)

10/3

∙
106

60 ∙ 𝑛
= (

2850

602,93
)

10
3

∙
106

60 ∙ 67
= 52700 ℎ (148)  

Vztahy (134) až (148) dle literatury [5] kde: 

𝐹𝑎 [𝑘𝑁] axiální síla působící na hřídel 

𝐹𝑅 [𝑘𝑁] reakce v místě ložiska dle tabulky 19 

𝑒 [−] výpočtový součinitel dle SKF 

𝑌0 [−] výpočtový součinitel dle SKF 

𝑌2 [−] výpočtový součinitel dle SKF 

𝑛 [𝑚𝑖𝑛−1] otáčky hřídele vyplývající z 𝑣𝑚𝑎𝑥 dle zadání 

Zvolená ložiska jsou dostatečně dimenzována. 
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7.13 Stojan 

Největší a nejtěžší část zařízení je stojan. Je navržen tak, aby dokázal pojmout celé převodové 

ústrojí a umožnil instalaci ložisek, ve kterých jsou uloženy střižné hřídele a pastorky. Celý 

stojan je rozdělen na tři samostatné části (obr 38) zhotovené jako svařence. 

 

7.13.1 Šrouby a jejich předepnutí 

Jednotlivé části jsou k sobě spojeny pomocí šroubů a matic. Část stojanu (hlavní věž), 

ve které jsou uloženy střižné hřídele, je namáhána velikými silami, a proto je využito 

předepnutého spojení. Naopak v bočních částech, kde jsou uloženy pastorky a působení maxima 

střižné síly je zde minimální, jsou spoje vytvořeny šroubem s maticí bez předepnutí. Na obr. 39 

je znázorněno umístění těchto šroubových spojení. 

V místě, největšího silového působení jsou umístěny dva šrouby M125x6 a dva šrouby 

M64. Šrouby jsou vyráběny z materiálu 42CrMo4 o třídě pevnosti šroubu ISO 12.9. Předepnutí 

je vyvozeno pomocí napínacích matic CY – M125x6/W a CY – M64/W od firmy NORD-

LOCK. [21] 

Výpočet těchto šroubových spojů je proveden pomocí programu MITCalc a je součástí 

přílohy VIII. Na obr. 39 jsou znázorněny pozice šroubů. 

Obr. 38 Navržený stojan 
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7.13.2 Mazání 

Aby mohlo celé převodové ústrojí správně fungovat, musí být zajištěno dostatečné 

mazání. Při správném mazání se snižuje tření v kontaktních plochách, snižuje opotřebení 

a zvyšuje životnost. Jedná se zejména o ozubená kola a ložiska. 

Jako nejvhodnější způsob je zvoleno mazání olejem. Aby nedocházelo k jeho úniku je 

stojan utěsněn pomocí O-kroužků, hřídelových těsnících kroužků a labyrintového těsnění. To 

je využito u střižných hřídelí, kde je zvýšená teplota. Pokud by v těchto místech byly využity 

hřídelové těsnící kroužky, snížila by teplota jejich životnost. Do labyrintu je přiveden tuk, který 

ho zaplní a zabraňuje úniku oleje. Stykové plochy mezi částmi stojanu jsou pak zatěsněny 

tmelem Curil K2. 

Obr. 39 Pozice předepnutých šroubů 
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Ve stojanu je vytvořena stálá hladina oleje, ve které se ozubená kola brodí a jejich 

pohybem dochází k rozprašování oleje ve vnitřním prostoru stojanu. Aby bylo zaručeno mazání 

i při startu nůžek, je nad každé soukolí přivedena sprcha s tryskami, které přivádějí olej přímo 

do místa kontaktu zubů, a tím je zaručeno dostatečné mazání. Názorný příklad je uveden na 

obr. 40, kde je zobrazena sprcha s tryskami pro soukolí hnaný pastorek a velké ozubené kolo. 

 

Aby nedocházelo k přeplnění skříně a udržovala se hladina oleje v určitých mezích, je 

spodní část stojanu vybavena výpustí. Ta je také využita při celkové výměně oleje ve stojanu. 

Olej je do stojanu přiveden z centrálního místa pomocí čerpadla a trubek, které jsou 

přivedeny k připojovacím místům na stojanu. Jednotlivá místa jsou zvolena tak, aby docházelo 

nejprve k mazání ložisek a ozubených kol. Posléze olej stéká do stojanu, kde vytváří hladinu. 

7.13.3 Tepelná ochrana 

V místě mezi stojanem a bubny s noži je umístěna tepelná ochrana. To z toho důvodu, 

aby bylo minimalizováno tepelné ovlivnění stojanu a převodového ústrojí. 

Tepelná ochrana je tvořena plechy z materiálu S235JR a opatřena žáruvzdorným 

nátěrem, který odolává nejen teplotám, ale i korozi. Aby bylo zajištěno, že se kryty nebudou 

zahřívat, jsou opatřeny velice jednoduchou formou chlazení.  

V horní části krytů je vytvořen žlab, do kterého je přivedena chladící kapalina. Ta otvory 

ve žlabu stéká po krytech a částečně je chladí. 

Na obr. 41 je tato tepelná ochrana zobrazena. Pro snadnou manipulaci jsou jednotlivé 

kryty opatřeny otvory. Montáž je provedena nasazením krytu na čepy, které jsou přivařeny do 

otvorů ve stojanu. Zajištění je provedeno pomocí klínů. 

Obr. 40 Sprcha pro soukolí hnaný pastorek a velké ozubené kolo 
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7.14 Manipulační prvky 

Celé zařízení i jednotlivé části je nutné opatřit prvky pomocí kterých s nimi bude možné 

manipulovat při výrobě, montáži i servisních úkonech. Tyto prvky jsou navrženy s ohledem na 

hmotnost a tvar součástí, aby byla umožněna jejich bezpečná přeprava na místo určení. 

Pomocí lidské síly lze manipulovat s břemeny o hmotnosti u mužů do 50 kg a u žen do 

20 kg. Proto je každá součást o hmotnosti nad 20 kg opatřena vhodným prvkem určeným pro 

manipulaci. [23] 

S břemeny, která to svým tvarem a hmotností umožňují, je manipulováno pomocí 

ovázání lanem. Častěji využívaným prvkem jsou závěsná oka (DIN 580 nebo oka firmy RUD), 

která vyžadují, aby manipulovaný díl byl opatřen příslušným závitem. Velikost závitu je 

zvolena s ohledem na hmotnost součásti a počet závěsných míst. Pro manipulaci s částmi 

stojanu. které mají velkou hmotnost a rozměry, jsou využity navařovací čepy a uši (rozměry 

dle SN 398). 

V příloze III je zobrazen přepravní výkres, kde je znázorněno uvázaní nůžek jako celku 

pro přepravu do místa ve válcovací trati. Přepravovaná hmotnost je 3,5 t. Při přepravě je nutné 

dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození zařízení, a zamezit kontaktu lana se zařízením 

např. vhodným vypodložením (dřevem). 

 

Obr. 41 Navržená tepelná ochrana (modře) 
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8 KONSTRUKCE 

V předchozí kapitole jsou podrobně popsány jednotlivé navrhované části, které dohromady 

tvoří celé zařízení. Souhrnně lze letmé rotační nůžky popsat následovně.  

Hlavní částí zařízení je svařovaný stojan, který je složen ze třech dílů. Ty jsou k sobě 

spojeny pomocí předepnutých šroubových spojů. Předepnutí je vytvořeno pomocí napínacích 

matic. Přední část stojanu je vybavena tepelným štítem, který je chlazený chladící kapalinou. 

Celý stojan je utěsněn, a proto je na horní části umístěn odvzdušňovací ventil. 

Uvnitř stojanu je v ložiskách uloženo převodové ústrojí, které je tvořeno ozubenými 

koly, pastorky a střižnými hřídeli. Horní i dolní střižná hřídel jsou spojeny rozvodovými koly. 

Na dolní hřídel je uloženo přes evolventní drážkování velké ozubené kolo, které střižné hřídele 

pohání a zároveň slouží jako setrvačník. Je poháněno hnanými a hnacími pastorky. Ty jsou 

uloženy ve stojanu v excentrických pouzdrech, která slouží pro nastavení vůlí v ozubení.  

Pohon nůžek je tvořen dvěma asynchronními motory, které jsou spojeny s hnacími 

pastorky pomocí zubových spojek. Na dolní střižné hřídeli je umístěn inkrementální rotační 

snímač, který je zdrojem informací o rychlosti a poloze hřídele. 

Každá střižná hřídel obsahuje dva nože. Přesná poloha nožů je docílena pomocí 

podložek. Boční podložky slouží k nastavování vůle mezi noži a podložky pod noži slouží 

k nastavování překrytí nožů. 

Oba motory jsou umístěny na samostatném rámu. Rám a stojan jsou uchyceny na 

ocelových deskách ukotvených v betonu. Tím je zajištěno, že budou nůžky přesně navazovat 

na okolní zařízení ve válcovací trati. 

Hlavní parametry navržených letmých rotačních nůžek jsou zobrazeny v tabulce 21. Pro 

získání ucelené představy o tom, z čeho se zařízení skládá a jak vypadá, jsou vytvořeny obr. 42 

a obr. 43. 

Tab. 21 Parametry letmých rotačních nůžek 

PARAMETR HODNOTA JEDNOTKA 

Střižná síla 1,275 MN 

Rozsah rychlostí 0,5 – 3,5 ms-1 

Poloměr kružnice opisované břitem nožů 500 mm 

Počet nožů na hřídeli 2 ks 

Šířka nože 240 mm 

Vůle mezi noži 1,0 – 1,5 mm 

Překrytí nožů 1,0 mm 

Motory 2x 650 kW / 1080 min-1 

Převodový poměr  17 - 
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Obr. 42 3D pohled na celé zařízené ze strany nožů dle Solid Edge ST8 
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Obr. 43 3D pohled na celé zařízené ze strany motorů dle Solid Edge ST8 
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9 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zbývala návrhem letmých rotačních nůžek určených pro dělení 

materiálu bez přerušení jeho pohybu. Výsledkem je návrh zařízení dle zadaných parametrů a 

kontrola kritických částí. 

V úvodu práce byla pozornost věnována problematice dělení materiálu v hutních 

provozech. Bylo uvedeno základní spektrum hutních polotovarů, které jsou předmětem dělení. 

Dále byl uveden souhrn zařízení používaných na dělení materiálu a jejich stručný popis. 

Další část se zabývala konkrétní problematikou letmých nůžek. Zde bylo seznámeno 

s jejich principem a konstrukčními typy. Následně byl proveden rozbor jednotlivých typů a 

výběr nejvhodnějšího konstrukčního uspořádání vzhledem k zadaným parametrům. Jako 

nejvhodnější byly zvoleny letmé rotační nůžky bubnové. 

Následující část věnovala pozornost některým problémům spojených s návrhem 

letmých nůžek a stručně je charakterizovala.  

Na tyto teoretické části navazuje část výpočtová. Zde byla určena maximální střižná 

síla 1,275 MN a další složky, které při střihu vznikají. Tato část také zahrnuje návrhy 

jednotlivých částí nůžek a pohonu. Byly vybrány dva asynchronní elektromotory o 

výkonu 650 kW a otáčkách 1050 min-1, které umožní rozběh zařízení nejvyšší požadovanou 

rychlostí 3,5 ms-1 a dodají dostatek energie pro rozdělení vývalku o předepsaných rozměrech.  

Pro převod kroutícího momentu bylo navrženo převodové ústrojí s vhodným 

převodovým poměrem. Je tvořeno pěti ozubenými koly, čtyřmi pastorky a dvěma hřídelemi. 

Tyto části byly navrženy tak, aby přenesly dané zatížení a svojí hmotností příliš nezatěžovaly 

pohony. A zároveň byly dostatečně hmotné, aby dokázali nahromadit dostatečnou kinetickou 

energii, která bude využita během střižného procesu. 

U všech navrhovaných částí byl proveden kontrolní výpočet pro ověření funkčnosti. 

Z výpočtů vyplynulo, že navržené součásti jsou schopné provozu s dostatečnou bezpečností. 

Při návrhu ložisek bylo nakonec využito pouze ložisek soudečkových. Ložiska Carb 

nebyla využita vzhledem k tomu, že zvolená soudečková ložiska umístěná jako axiálně volná, 

vyhovovali zatížení s dostatečnou životností. 

Pro získávání informací o rychlosti a úhlovém natočení byl zvolen inkrementální snímač 

IRC 310/2048 PB, který byl umístěna na dolní střižnou hřídel. 

Dle návrhu byl zhotoven 3D model celého zařízení pomocí programu Solid Edge ST8. 

Z modelů pak byla vytvořena přiložená výkresová dokumentace.  

Další fáze konstrukční práce na tomto zařízení by měla směřovat na části, na které se 

vzhledem k rozsahu práce nedostalo. Tím je zejména pevnostní analýza MKP jednotlivých částí 

a celku, pro podrobnější kontrolu a zajištění vhodné optimalizace navržených rozměrů s účelem 

snížení výrobních nákladů a zefektivnění zařízení. Dále pak je nutné práci doplnit o rozvody 

jak olejové, tak i tukové a vytvořit příslušné mazací plány. Nezbytnou součástí je i analýza rizik 

a s ní spojené bezpečnostní a konstrukční opatření. V neposlední řadě také zhotovení 

provozního manuálu k zařízení. 

Navržené letmé rotační nůžky by měly být následně doplněny o kompletní výkresovou 

dokumentaci. S ohledem na rozsah práce je přiloženo jen několik výkresů pro názornou ukázku. 
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Všechny cíle týkající se návrhu zařízení stanovené v zadání a v průběhu práce byly 

splněny a navržené letmé rotační nůžky splňují požadované parametry. 
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11 SEZNAM ZKRATEK, SYMBOLŮ, OBRÁZKŮ A 

TABULEK 

11.1 Seznam použitých zkratek a symbolů 

𝑎 [𝑚𝑚] Osová vzdálenosti pracovní 

√𝑎 [−] Neuberova konstanta 

𝑎𝑅 [𝑚𝑚] Osová vzdálenosti roztečná 

𝐴 [𝑚𝑚] Osová vzdálenost střižných hřídelů 

𝑏 [𝑚𝑚] Šířka pera 

𝑏1,2 [𝑚𝑚] Šířka ozubení 

𝐵 [𝑚𝑚] Šířka průřezu vývalku 

𝑐 [𝑁𝑚−1] Tuhost 

𝐶 [𝑘𝑁] Dynamická únosnost 

𝐶𝑂 [𝑘𝑁] Statická únosnost 

𝑑 [𝑚𝑚] Průměr 

𝑑1,2 [𝑚𝑚] Průměr roztečné kružnice 

𝑑𝑃 [𝑚𝑚] Zeslabený průměr v místě drážky pro pero 

𝑑𝑏1,2 [𝑚𝑚] Průměr základní kružnice 

𝐷𝑁 1,2 [𝑚𝑚] Skutečný průměr kružnice opisované břitem nožů 

𝐷𝑁 𝑡𝑒𝑜𝑟 [𝑚𝑚] Teoretický průměr kružnice opisované břitem nožů 

𝐷𝑉 [𝑚𝑚] Průměr vývalku 

𝑒 [−] Výpočtový součinitel 

𝐸 [𝑀𝑃𝑎] Modul pružnosti v tahu 

𝐸1 [𝐽] Počáteční kinetická energie 

𝐸𝑀𝑖  [𝐽] Energie motoru 

𝐸𝑆𝑖 [𝐽] Střižná energie 

𝐸𝑇𝑖 [𝐽] Tahová energie 

𝐸𝑖 [𝐽] Celková energie 

𝐹𝐴 [𝑘𝑁] Axiální síla 

𝐹𝐺  [𝑘𝑁] Tíha ozubeného kola 

𝐹𝑂 [𝑘𝑁] Obvodová síla působící na pero 

𝐹𝑅 [𝑘𝑁] Radiální síla 

𝐹𝑆 𝑚𝑎𝑥 [𝑀𝑁] Maximální střižná síla 
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𝐹𝑆𝑖  [𝑁] Střižná síla 

𝐹𝑇 [𝑘𝑁] Obvodová síla 

𝐹𝑇𝑖  [𝑁] Tahová síla 

ℎ [𝑚𝑚] Výška zubu 

ℎ1 [𝑚𝑚] Souřadnice polohy břitu nože v ose y na začátku střihu 

ℎ𝑖  [𝑚] Souřadnice polohy břitu nože v ose y 

𝐻 [𝑚𝑚] Výška průřezu 

𝐻𝑆 [𝑚𝑚] Výška vývalku v místě působení maxima střižné síly 

𝑖1 [−] Převodový poměr 1 

𝑖2 [−] Převodový poměr 2 

𝑖3 [−] Převodový poměr 3 

𝑖𝐶 [−] Celkový převodový poměr 

𝑖𝑡𝑒𝑜𝑟 [−] Teoretický převodový poměr 

𝐼𝑀 [𝑘𝑔𝑚2] Moment setrvačnosti motoru 

𝐼𝑁 [𝑘𝑔𝑚2] Moment setrvačnosti nůžek 

𝐼𝑅𝐸𝐷 [𝑘𝑔𝑚2] Redukovaný moment setrvačnosti na hřídel 1 motoru 

𝐼𝑆 [𝑘𝑔𝑚2] Moment setrvačnosti spojky 

𝑘 [−] Koeficient bezpečnosti 

𝑘1 [−] Koeficient otupení nožů 

𝑘𝑉𝑆 [−] Koeficient vynechání střihu 

𝑘𝑎 [−] Součinitel vlivu povrchu 

𝑘𝑏 [−] Součinitel vlivu velikosti tělesa 

𝑘𝑝 [−] Součinitel bezpečnosti pera 

𝑙 [𝑚𝑚] Rameno střižné síly 

𝑙0 [𝑚𝑚] Délka odstřihovaného čela a konce vývalku 

𝑙Š 𝑚𝑎𝑥 [𝑚𝑚] Max. délka šrotovaných odstřižků 

𝑙Š [𝑚𝑚] Skutečná délka šrotovaných odstřižků 

𝑙𝑖 [𝑚] Souřadnice polohy břitu nože v ose x 

𝐿ℎ [ℎ] Trvanlivost ložiska 

𝐿𝑇 [𝑚𝑚] Teoretická délka pera 

𝐿𝑉 [𝑚𝑚] Výpočtová délka pera 

𝑚 [𝑚𝑚] Modul 

𝑚𝑀 [𝑘𝑔] Hmotnost motoru 
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𝑚𝑆 [𝑘𝑔] Hmotnost spojky 

𝑚𝑇 [𝑚𝑚] Tečný modul 

𝑀𝐾 [𝑁𝑚] Kroutící moment 

𝑀𝐾𝑣 [𝑁𝑚] Výpočtový kroutící moment 

𝑀𝑀𝑖 [𝑁𝑚] Moment motoru 

𝑀𝑀𝑚𝑎𝑥  [𝑁𝑚] Maximální moment motoru 

𝑀𝑀𝑛 [𝑁𝑚] Jmenovitý moment motoru 

𝑀𝑂 [𝑁𝑚] Ohybový moment 

𝑀𝑆𝑝 [𝑁𝑚] Maximální přenášený moment spojky 

𝑀𝑆 [𝑘𝑁𝑚] Střižný moment maximální střižné síly 

𝑀𝑆𝑖 [𝑁𝑚] Střižný moment 

𝑀𝑇𝑖 [𝑁𝑚] Moment od tahové síly 

𝑛 [𝑚𝑖𝑛−1] Otáčky pastorku/hřídele 

𝑛𝑁 [𝑚𝑖𝑛−1] Jmenovité otáčky 

𝑛𝑆 [𝑚𝑖𝑛−1] Maximální přenášené otáčky spojky 

𝑝𝐷𝑂𝑉 [𝑀𝑃𝑎] Dovolené otlačení dle zvoleného materiálu 

𝑝𝑂 [𝑀𝑃𝑎] Skutečné otlačení pera 

𝑃 [𝑘𝑁] Ekvivalentní dynamické zatížení 

𝑃𝑁 [𝑘𝑊] Jmenovitý výkon motoru 

𝑃𝑂 [𝑘𝑁] Ekvivalentní statické zatížení 

𝑟 [𝑚𝑚] Rádius v místě přechodu 

𝑅1 [𝑘𝑁] Výsledná reakce v ložisku 1 

𝑅2 [𝑘𝑁] Výsledná reakce v ložisku 2 

𝑅𝐸 [𝑀𝑃𝑎] Mez kluzu zvoleného materiálu 

𝑅𝑀 [𝑀𝑃𝑎] Mez pevnosti zvoleného materiálu 

𝑅𝑁 1,2 [𝑚𝑚] Skutečný poloměr kružnice opisované břitem nožů 

𝑆𝑃Č [𝑚𝑚2] Střižná plocha čtvercového průřezu 

𝑆𝑃𝐾 [𝑚𝑚2] Střižná plocha kruhového průřezu 

𝑡𝑃 [𝑚𝑚] Hloubka drážky pro pero 

𝑡 [𝑠] Čas 

𝑡𝐾 [𝑠] Časový krok 

𝑡𝑖 [𝑠] Čas střihu 

𝑡𝑟 [𝑚𝑚] Šířka opěrné plochy v hřídeli/pastorku 
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𝑇 [°𝐶] Teplota materiálu při dělení 

𝑢 [−] Urychlení rychlosti před začátkem střihu 

𝑣𝑁ℎ1 [𝑚𝑠−1] Horizontální složka obvodové rychlosti nožů na začátku střihu 

𝑣𝑃 [𝑚𝑠−1] Rychlost vývalku 

𝑣𝑚𝑎𝑥 [𝑚𝑠−1] Maximální rychlost při dělení 

𝑣𝑚𝑖𝑛 [𝑚𝑠−1] Minimální rychlost při dělení 

𝑊𝐾 [𝑚𝑚3] Průřezový modul v krutu 

𝑊𝑂 [𝑚𝑚3] Průřezový modul v ohybu 

𝑥 [𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙] Jednotkové posunutí 

𝑥0 [𝑚] Délka vývalku mezi nůžkami a válcovací stolicí 

𝑥1 [𝑚𝑚] Tloušťka vymezovací podložky 

∑𝑥 [𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙] Celková jednotková korekce 

𝑌0 [−] Výpočtový součinitel 

𝑌2 [−] Výpočtový součinitel 

𝑧 [−] Počet zubů 

𝛼 [°] Normálný úhel záběru 

∝𝐾  [−] součinitel tvaru pro krut 

∝𝑂 [−] součinitel tvaru pro ohyb 

∝𝑇  [−] součinitel tvaru pro tah 

𝛽 [°] Základní úhel sklonu zubů 

𝛽𝐾 [−] Vrubový součinitel pro krut 

𝛽𝑂 [−] Vrubový součinitel pro ohyb 

𝛽𝑇 [−] Vrubový součinitel pro tah 

𝜀𝑀 [𝑠−2] Úhlové zrychlení motoru 

𝜀𝑖 [−] Nastřižení 

𝜀𝑚 [−] Nastřižení při maximálním střižném odporu 

𝜎 [𝑀𝑃𝑎] Napětí v tahu 

𝜎𝐶 [𝑀𝑃𝑎] Napětí dle Mischkeho vztahu 

𝜎𝐶  ´ [𝑀𝑃𝑎] Redukovaná mez únavy 

𝜎𝑂 [𝑀𝑃𝑎] Napětí v ohybu 

𝜎𝑅𝐸𝐷 [𝑀𝑃𝑎] Redukované napětí 

𝜏 [𝑀𝑃𝑎] Napětí v krutu 

𝜏𝐾 𝐷𝑂𝑉 [𝑀𝑃𝑎] Dovolená napětí v krutu dle zvoleného materiálu 
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𝜏𝐾 [𝑀𝑃𝑎] Napětí v krutu 

𝜏𝑖 [𝑀𝑃𝑎] Střižný odpor 

𝜏𝑚𝑎𝑥 [𝑀𝑃𝑎] Maximální střižný odpor 

𝜑1 [𝑟𝑎𝑑] Úhel začátku střihu 

𝜑𝑁 [𝑟𝑎𝑑] Úhel nápřahu 

𝜑𝑅 [𝑟𝑎𝑑] Úhel rozběhu 

𝜑𝑆 [°] Úhel začátku střihu 

𝜑𝑖 [𝑟𝑎𝑑] Úhel střihu 

𝜔𝑀 [𝑠−1] Úhlová rychlost motoru na začátku střihu 

𝜔𝑀𝑖 [𝑠−1] Úhlová rychlost motoru 

𝜔𝑍𝑆 [𝑠−1] Úhlová rychlost na začátku střihu 

∆ [𝑚𝑚] Velikost překrytí nožů 
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