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ANOTACE BAKALÁ SKÉ PRÁCE

ZAWADZKI, L. Posuv vzduchové vrtací soupravy : bakalá ská práce. Ostrava: VŠB –
Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní,  2010, 45 s. Vedoucí práce: Jurman, J.

Bakalá ská práce se zabývá návrhem posuvu vzduchové vrtací soupravy, zejména
návrhem p evodové sk ín . Úvodem je zpracován p ehled vrtacích stroj  a problematika

zných druh  pohon . V další ásti je zpracován návrh pohonné jednotky a p evodové
sk ín . Návrh p evodové sk ín  se skládá z návrhu jednotlivých soukolí a h ídel . Ve
výpo tové ásti je podrobný pevnostní a výkonový výpo et navržených sou ástí. Po
vypo tení krouticích moment  na jednotlivých h ídelích, následuje výpo et ozubení na
ohyb a na dotyk. Dále jsou zkontrolovány navržené pastorkové h ídele. Výpo ty
jednotlivých pastorkových h ídel  jsou dopln ny o návrh a kontrolu ložisek a per.

ANOTATION OF BACHELOR THESIS

ZAWADZKI, L. Advance of the Pneumatic Boring Machine : Bachelor thesis. Ostrava:
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Faculty of  Mechanical Engineering, 2010, 45 p.
Supervisor Jurman, J.

This thesis deal with design of shifting drive unit of pneumatic drill machine,
especially design of transmissive case. In the introduction is processed surfy of  driller
machines and question of assorted drives. In next part the design of driving troop and
transmissive case is processed. Design of transmissive case includes the design particular
wheelwork and shafts. In computational part solidity and power calculation is detailed.
After  calculations  of  torque  on  separate  shafts,  follows  calculation  of  gearing  system  on
bend and on touch. Further the designed pinion rafting  are  checked.  Calculations  of
particular pinion shafts are supplemented by design of verification bearings and pens.
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 Seznam použitého zna ení

P Výkon [kW]

M, Mk, Mo Moment [Nmm]

i, ii+1,i+2, i evodový pom r

Foi, Fri, Fp Síla [N]

n, ni+1 Otá ky [min-1]

v Rychlost [m.min-1]

m, mi+1 Modul

zi+1 Po et zub

C, Co Základní únosnost [N]

k, kmin Koeficient bezpe nosti

Lh Hodinová trvanlivost [hod]

d, di+1, da, df, db, D Pr r [mm]

a, av, b, c, d, e, h, l, t, t1, B Délkový rozm r [mm]

pd Tlak [Mpa]

i, i Nap tí [Mpa]

RAi, RBi Reakce [N]

Re Mez pružnosti materiálu [MPa]

Úhel záb ru [°]

innost
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1. ÚVOD

Obsahem této bakalá ské práce je návrh pohonné jednotky posuvu vrtací soupravy

podle požadovaných parametr  v zadání. Jedná se o návrh posuvu pro d lní vrtací

soupravu uplat ující se zejména k vrtání st edn  dlouhých a dlouhých vrt  o nejr zn jších

pr rech pro r zné ú ely, jako jsou nap . vrty odvod ovací, degenera ní, prognózní,

provozn  pr zkumné atd.

Pro omezené rozm ry d lních chodeb není možné využívat posuvné za ízení o

tších délkách, které jsou b žné u povrchových vrtacích souprav. Z toho d vodu je

zv tšený rozsah manipula ních prací p i prodlužování a demontáží vrtacího souty í.

Samotný posuv je proto koncipován jako p evod mezi rota ním pohybem pastorku a

ímo arým pohybem ozubeného h ebenu, který zajiš uje posuv vrtací ty e.

Návrh pohonné jednotky je zam ený na návrh motoru a zejména p evodové sk ín

zajiš ující pot ebné výstupní parametry pro posuv ozubeného h ebenu, resp. vrtacího

souty í. Celá práce je dopln na zkrácenou výkresovou dokumentací sestavy pohonné

jednotky a výrobním výkresem jednoho pastorkového h ídele.
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2. Problematika r zných druh  pohon

Vrtací stroje používané pro d lní vrty se uplat ují p ede vším k vrtání st edn

dlouhých a dlouhých vrt  o r zných pr rech za ú elem odvod ování, degezace,

prognózy, pr zkumu atd. [1]

2.1. Vrtacích stroje

Vrtací stroj je za ízení vyvozující pot ebný kroutící moment, pot ebnou energii

úderu nebo obojí pro vrtání do hloubky až 50m.

2.1.1. Rozd lení vrtacích stroj

- Vrtací kladiva

Pro p íklepné a rota  p íklepné vrtání

Rozd lení podle hmotnosti:

- Lehké - do 16 kg

- St edn  t žké  - od 16 do 26 kg

- žké - od 26 do 30 kg

- Sa ové - Nad 30 kg

- Vrta ky

Pro rota ní vrtání

Podle druhu pohonu:

- Hydraulické

- Vzduchové

- Elektrické

- Kombinované

V praxi byla použitá pouze kombinace hydraulika-vzduch, kdy se p i vyvozování

úder , a pro posuv používá vzduch a pro rotaci hydraulika.
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2.2. lní vrtací soupravy

Spolu s vrtacími vozy tvo í druhou nejvýznamn jší skupinu vrtacích za ízení.

Konstrukce d lních souprav je ovlivn na r znými požadavky, podle ú elu a

zp sobu vrtání. Tyto stroje nejsou typov  sjednocené, pro r znorodost konstrukcí a

použití. Vrtací soupravy jsou konstruovány na základ  jejich specializace na ur itý

druh vrtné innosti, kterou bude navrhovaný stroj provád t.

Na za átku vývoje t chto stroj  se používaly sloupové a stojanové konstrukce,

které používaly lehkých sa ových vrtacích stroj  s mechanickým nebo

pneumatickým posuvem. Tato za ízení byla schopna vrtat do délky max. 10m.

Dále se za aly vyvíjet za ízení se zvýšeným kroutícím momentem, umož ující

prodlužování délky vrt  p i použití nástavného vrtacího souty í.

2.2.1. Konstrukce d lních vrtacích souprav

- Sa ový vrtací stroj na posuvném za ízení, vybavený odpovídajícími elistmi

nástavného vrtacího souty í s ru ním (mén astým), hydraulickým i

pneumatickým ovládáním.

- Nosná konstrukce, polohovací za ízení

- Podvozek

- Pohonné agregáty a jejich p íslušenství (rozvody, ovláda e, kontrolní systémy

atd.

2.2.2. Posuvné za ízení

Z d vodu omezených rozm  d lních chodeb nelze používat posuvné za ízení o

tších délkách, které nejlépe odpovídají podmínkám pro vrtání dlouhých vrt .

Z omezené délky posuvu vyplývá zv tšený obsah manipula ních prací p i

prodlužování respektive demontáži nastaveného vrtacího souty í.
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2.3. Pohon vrtacích stroj

2.3.1. Hydraulické motory

Výhody:

- Umož ují podstatné zvýšení výkonu, tj. rychlosti vrtání

- Velký rozsah regula ních možností v závislosti na vlastnostech horniny,

pr ru a délce vrtu atd.

- Je dosahována delší životnost vrtacích ty í, díky štíhlému údernému pístu, který

dává lepší tvar rázové vln  procházející vrtací ty í po úderu.

- Nízká hlu nost

- Menší spot eba energie než u pneumatických motor

- Není pot eba tlakovzdušného rozvodu (v etn  odlu ova  vody, filtr  atd.)

Nevýhody

- Složitost konstrukce

- Vysoká po izovací cena

- Nutno za ídit vratný ob h hnací kapaliny

- Choulostivost hydraulického systému na zne išt ní

- Nákladná a komplikovaná údržba, je pot eba zajistit istotu hnací kapaliny

- Riziko zne išt ní kapaliny p i otev ení hydraulického systému
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íklady hydraulických motor :

Motor firmy A.M.A. S.p.A. BMP400 SAE, viz. Obrázek 1. [8]

Parametry:

Jmenovitý výkon - 6,1 kW

Jmenovité otá ky - 1820 min-1

Pr tok vody - 386 m3.hod-1

Obrázek 1. Hydraulický motor BMP400 SAE – (http://www.ama.it/webimgama6/WEB_57861-

57861.tif.jpg)

Motor firmy Danfoss MP 25, viz. Obrázek 2. [9]

Parametry:

Jmenovitý výkon - 4,5 kW

Jmenovité otá ky - 1600 min-1

Pr tok vody - 350 m3.hod-1

Obrázek 2. Hydraulický motor MP 25 (http://www.hydromotory.cz/images/mp-obr01.jpg)

http://www.ama.it/webimgama6/WEB_57861-
http://www.hydromotory.cz/images/mp-obr01.jpg


Katedra výrobních stroj  a konstruování Bakalá ská práce

12
Ostrava 2010 Lech Zawadzki

2.3.2. Vzduchové motory

Vzduch je nejpoužívan jší energie pro pohon vrtacích stroj .

Výhody:

- vzduch je b žn  k dispozici

- vyhovuje podmínkám bezpe né práce

- umož uje p i konstruk ním uspo ádání sou asné mazání

- používá se k vynášení vrtné drt  z vrtu

- použitelný pro všechny zp soby vrtání.

Nevýhody:

- zna ná hlu nost

- kolísání tlaku vzduchu v rozvodové síti

- nemožnost zvyšování výkonu

íklady vzduchových motor :

Motor firmy Globe VA6C, viz. Obrázek 3. [7]

Parametry:

Jmenovitý výkon - 3,4 kW

Jmenovité otá ky - 3000 min-1

Pr tok vzduchu - 234 m3.hod-1

Obrázek 3. Pneumatický motor VA6C (http://globe-benelux.nl/data/artikel/18.jpg)

http://globe-benelux.nl/data/artikel/18.jpg
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Motor firmy Deprag 68-0013, viz. Obrázek 4. [6]

Parametry:

Jmenovitý výkon - 3,6 kW

Jmenovité otá ky - 3000 min -1

Pr tok vzduchu - 348 m3.hod-1

Obrázek 4. Pneumatický motor 68-0013

(http://www.deprag.com/grafiken/produkte/dlmotor/flansch.jpg)

3. Návrh pohonné jednotky

Zadané hodnoty:

- íkon P =  3 kW

- Síla pro posuv FP = 3 kN

Po vyhodnocení nabídky motor  více firem volím vzduchový lopatkový motor Globe

VA6C:

- Jmenovitý výkon motoru: 3,4 kW

- Jmenovité otá ky motoru: 2900 min-1

Pohonnou jednotku posuvu tvo í vzduchový motor Globe VA6C. Motor pohání

evodovou sk  se dv ma elními soukolími. Na výstupu z p evodové sk ín  je na t etím

ídeli hnací pastorek, který pohání ozubený h eben, zajiš ující posuv vrtné ty e.

http://www.deprag.com/grafiken/produkte/dlmotor/flansch.jpg
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3.1.  Návrh soukolí

Pro ur ení rychlosti posuvu pot ebuji vypo ítat výkon na výstupu P2, který si

vypo tu z výkonu motoru P1, ten je redukován ú innostmi p evodovky, h ebenu a t ením

ebenu ve vedení.

Volené hodnoty:

- innost p evodovky p = 0,6

- innost h ebenu h = 0,75

- Spot eba výkonu na p ekonání t ení = 40% => t = 0,6

- Po et zub  na pastorcích z = 14

- Modul výstupního pastorku m = 4

Zbytkový výkon: kWPP thp 918,06,075,06,04,3)(12                         (1)

Rychlost posuvu: 12 min36,18
3

918,03030 m
F

Pv
p

                       (2)

Otá ky na pastorkovém h ídeli III.: 1
3

5
3 min3,104

1056
36,18

d
vn        (3)

Celkový p evodový pom r: 8,28
3,104

3000

3

1

n
niC            (4)

Celkový p evodový pom r navržené p evodové sk ín : 2958,5´ 4,32,1 iiiC        (5)

Rozdíl p evodových pom ic a ic´ : %69,0
8,28

10029100100´100
C

C
C i

ii  (6)

Navržený p evodový pom r je dosta ující jelikož rozdíl ic celkového p evodového

pom ru ic a celkového p evodového pom ru navržené p evodové sk ín ic´ je

zanedbatelný.

Volím elní ozubená kola s p ímými zuby.
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Návrh p evodových pom  a základních parametr  ozubených kol, viz. Tabulka 1.

Tabulka 1 návrh p evodových pom

Modul

m

Po et

zub

z

Pr r rozte né

kružnice

d

Osová

vzdálenost

av

evodový

pom r

i

Pastorek 1
3

14 42
142,5 5,8

kolo2 81 243

pastorek 3
3

17 51
153 5

kolo4 85 255

pastorek 5 4 14 56 - -

Návrh profilu ozubení

Návrh profilu ozubení je proveden na základ  normy pro výpo et ozubení SN 014686 –

Norma pro pevnostní výpo et elních a ozubených kol. 1989. Výsledky výpo tu jsou

uvedeny v tabulce viz. p íloha 1. [5]
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3.2. NÁVRH PASTORKOVÝCH H ÍDELÍ

Návrh rozm  pastorkových h ídelí viz Obrázek 5.

Obrázek 5. Ná rt jednotlivých h ídelí. Sestupn : pastorkový h ídel I, h ídel II, h ídel III
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4. Výkonový a pevnostní výpo et

4.1. Výpo et kroutících moment

Použitý vzduchový lopatkový motor VA6C

Technické údaje

Jmenovitý výkon 3,4 kW

Jmenovité otá ky 3000 min-1

Pracovní p etlak vzduchu 0,6 MPa

Spot eba vzduchu p i jmenovitém zatížení 234 m3.hod-1

Hmotnost 7,6 kg

Kroutící momenty na jednotlivých pastorkových h ídelích:

NmPM
Ik 8,10

30002
340060

          (7)

NmiMM Lpkk III
7,6198,099,08,58,102,1            (8)

NmiMM LpIkk IIII
8,30398,099,057,614,3            (9)

Pevnostní výpo et ozubení

Pevnostní výpo et ozubení je proveden na základ  normy pro výpo et ozubení SN

014686 – Norma pro pevnostní výpo et elních a ozubených kol. 1989. Ozubení se

kontroluje na ohyb a na dotyk. Výsledky výpo tu jsou uvedeny v tabulkách viz. p íloha 2. ,

íloha 3. [5]
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4.2. Výpo et pastorkových h ídelí

4.2.1. Pastorkový h ídel I.

4.2.1.1 Stanovení reakcí a ohybových moment

Zat žující síly:

N
d
M

F k
O 3,514

42
108,1022 3

1

1
1                      (10)

NtgtgFF Or 2,187203,51411                (11)

Fo1

Fr1

Obrázek 6. Obvodové a radiální síly na pastorkovém h ídeli I.
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Vodorovná rovina

Obrázek 7. Silové a momentové pr hy na pastorkovém h ídeli I. Vodorovná rovina

Výpo et reakcí:

N
l

bF
R O

Ay 2,342
5,134

5,893,5141          (12)

N
l

aF
R O

By 1,172
5,134
453,5141          (13)

Výpo et ohybových moment :

mmNaRM AyyO 15399452,3421          (14)

mmNcbRM ByOIy 4,110145,255,892,342          (15)
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Svislá rovina

Obrázek 8. Silové a momentové pr hy na pastorkovém h ídeli I. Svislá rovina

Výpo et reakcí:

N
l

bFR r
Ax 6,124

5,134
5,892,181          (16)

N
l

aFR r
Bx 6,62

5,134
452,181          (17)

Výpo et ohybových moment :

mmNaRM AxxO 5607456,1241          (18)

mmNcbRM BxOIx 4,40065,255,896,62          (19)
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4.2.1.2 Statické dimenzování

Výpo et na krut:

MPa
d
M

W
M

f

k

k

k
k 34,1

5,34
108,101616
3

3

3
1          (20)

Výpo et na ohyb:

NmmMMM yoxoo 7,16331560715399 222
1

2
11          (21)

MPa
d
M

W
M

f

o

o

o
o 1,4

5,34
7,163313232

33
1

1          (22)

MPakored 7,434,131,43 2222
1          (23)

Materiál 16 420, Re = 750 MPa

Bezpe nost na mezi kluzu:

159
7,4

750

red

eR
k kmin = 3          (24)

Výpo et na ohyb v míst  I:

NmmMMM oIyoIxoI 4,117204,40064,11014 2222          (25)

MPa
d
M

W
M oI

o

o
oI 4,4

30
4,117023232

33
         (26)

MPakoIred 97,434,134,43 2222          (27)

Bezpe nost na mezi kluzu:

150
97,4

750

red

eR
k kmin = 3          (28)
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4.2.1.3 Návrh ložisek

Ložisko A

Volím ložisko 6206

d = 30 mm, D = 62 mm, B = 16 mm, C = 15000 N, C0 = 10000 N

Ekvivalentní zatížení:

NRRF AyAxr 2,3642,3426,124 2222          (29)

Otá ky pastorkového h ídele I.:

n1=3000 min-1          (30)

Výpo et hodinové trvanlivosti:

hod
F
C

n
L

n

r
h 388142

2,364
15000

3000
1666716667 3

1

 [3]          (31)

Ložisko vyhovuje!
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Ložisko B

Volím ložisko 6206

d = 30 mm, D = 62 mm, B = 16 mm, C = 15000 N, C0 = 10000 N

Ekvivalentní zatížení:

NRRF ByBxr 1,1831,1726,62 2222          (32)

Otá ky pastorkového h ídele I.:

n1=3000 min-1          (33)

Výpo et hodinové trvanlivosti:

hod
F
C

n
L

n

r
h 13266180

1,183
15000

3000
1666716667 3

10

1

[3]          (34)

Ložisko vyhovuje!
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4.2.1.4 Návrh pera

pro d = 16 mm volím:

pero t sné b x h = 5 x 5

- inná délka pera l = 35 mm

- t = 2,9 mm

- t1 = 2,1 mm

Materiál pera 11 600

- ds = 65 až 105 MPa

- pd = 110 až 165 MPa

Výpo et obvodové síly:

N
d
M

F kI
o 1350

16
108,1022 3

         (35)

Kontrola na st ih:

MPa
lb

F
S
FF o

S 7,7
355

1350  [2]          (36)

Kontrola otla ení:

MPa
lt

F
S
FF o

p 4,18
351,2

1350

1

    [2]          (37)

Pero 5 x 5 x 35 vyhovuje!
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4.2.2. PASTORKOVÝ H ÍDEL II.

4.2.2.1 Stanovení reakcí a ohybových moment

Zat žující síly:

N
d
M

F k
O 8,507

255
107,6122 3

2

2
2                      (38)

N
d
M

F k
O 2938

51
107,6122 3

3

3
3          (39)

NtgtgFF Or 8,184208,50722          (40)

NtgtgFF Or 3,106920293833          (41)

Fo2

Fr2

Fo3

Fr3

Obrázek 9. Obvodové a radiální síly na pastorkovém h ídeli II
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Vodorovná rovina

Obrázek 10. Silové a momentové pr hy na pastorkovém h ídeli II. Vodorovná rovina

Výpo et reakcí:

N
l

dFfeF
R rr

Ay 8,232
5,134

453,10695,41488,18432          (42)

N
l

edFdF
R rr

By 3,677
5,134

48451069458,18432          (43)

Výpo et ohybových moment :

mmNdRM Ayyo 10476458,2322          (44)

mmNfRM Byyo 281085,413,6773          (45)

mmNgfRM ByOIIy 8,108365,255,413,677          (46)
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Svislá rovina

Obrázek 11. Silové a momentové pr hy na pastorkovém h ídeli II. Svislá rovina

Výpo et reakcí:

N
l

fFfeF
R oO

Ax 4,1244
5,134

5,4129385,41488,50732          (47)

N
l

edFdF
R oO

Bx 4,2201
5,134

48452938458,50732          (48)

Výpo et ohybových moment :

mmNdRM AxxO 55998454,12442          (49)

mmNfRM BxxO 1,913585,414,22013          (50)

mmNgfRM BxOIIx 4,352225,255,414,2201          (51)
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4.2.2.2 Statické dimenzování

Výpo et na krut:

MPa
d
M

W
M

f

k

k

k
k 6,7

5,43
107,161616
3

3

3
2          (52)

Výpo et na ohyb:

NmMMM yoxoo 3,955841,9135828108 222
3

2
33          (53)

MPa
d
M

W
M

f

o

o

o
o 7,23

5,43
3,955843232

33
3

3          (54)

MPakored 1,276,737,233 2222
3          (55)

Materiál 16 420, Re = 750 MPa

Bezpe nost na mezi kluzu:

7,27
1,27

750

red

eR
k kmin = 3          (56)



Katedra výrobních stroj  a konstruování Bakalá ská práce

29
Ostrava 2010 Lech Zawadzki

Výpo et na ohyb v míst  II:

NmmMMM oIIyoIIxoII 368524,352228,10836 2222          (57)

MPa
d
M

W
M

II

oII

o

o
oII 9,13

30
368523232

33          (58)

MPakoIIred 1,196,739,133 2222          (59)

Bezpe nost na mezi kluzu:

39
1,19

750

red

eR
k kmin = 3          (60)
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4.2.2.3 Návrh ložisek

Ložisko A

Volím ložisko 6406

d = 30 mm, D = 90 mm, B = 23 mm, C = 33500 N, C0 = 23600 N

Ekvivalentní zatížení:

NRRF AyAxr 12664,12448,232 2222          (61)

Otá ky pastorkového h ídele I.:

1

2,1

1
2 min2,517

8,5
3000

i
nn          (62)

Výpo et hodinové trvanlivosti:

hhod
F
C

n
L

n

r
h 973548

1266
33500

2,317
1666716667 3

2

[3]          (63)

Ložisko vyhovuje!
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Ložisko B

Volím ložisko 6406

d = 30 mm, D = 90 mm, B = 23 mm, C = 33500 N, C0 = 23600 N

Ekvivalentní zatížení:

NRRF ByBxr 23034,22013,677 2222          (64)

Otá ky pastorkového h ídele I.:

1

2,1

1
2 min2,517

8,5
3000

i
nn          (65)

Výpo et hodinové trvanlivosti:

hod
F
C

n
L

n

r
h 242122

2303
33500

2,517
1666716667 3

10

2

[3]          (66)

Ložisko vyhovuje!
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4.2.2.4 Návrh pera

pro d = 35 mm volím:

pero t sné b x h = 10 x 8

- inná délka pera l = 35 mm

- t = 4,7 mm

- t1 = 3,3 mm

Materiál pera 11 600

- ds = 65 až 105 MPa

- pd = 110 až 165 MPa

Výpo et obvodové síly:

N
d
M

F kII
o 7,3525

35
107,6122 3

         (67)

Kontrola na st ih:

MPa
lb

F
S
FF o

S 10
3510

7,3525 [2]          (68)

Kontrola otla ení:

MPa
lt

F
S
FF o

p 5,30
353,3
7,3525

1

[2]          (69)

Pero 10 x 8 x 35 vyhovuje!
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Fo4

Fr4

Fo5

Fr5

4.2.3. PASTORKOVÝ H ÍDEL III.

4.2.3.1 Stanovení reakcí a ohybových moment

Zat žující síly:

N
d
M

F k
O 2893

210
108,30322 3

4

3
4                      (70)

N
d
M

F k
O 12152

50
108,30322 3

5

3
5                      (71)

NtgtgFF Or 105320289344          (72)

NtgtgFF Or 4422201215255          (73)

Obrázek 12. Obvodové a radiální síly na pastorkovém h ídeli III
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Vodorovná rovina

Obrázek 13. Silové a momentové pr hy na pastorkovém h ídeli III. Vodorovná rovina

Výpo et reakcí:

N
ih

jFiF
R ro

Ay 7,744
5,4193

5,4444225,41289354          (74)

N
ih

hFjlF
R or

By 9,5358
5,4193

9328935,445,134442245          (75)
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Výpo et ohybových moment :

mmNjFM roBy 1967795,4444225          (76)

mmNiRM Byyo 4,2223945,419,53584          (77)

mmNmhRM AyOIIIy 8,4766029937,744          (78)

mmNnFM rOIVy 1127615,2544225          (79)
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Svislá rovina

Obrázek 14. Silové a momentové pr hy na pastorkovém h ídeli III. Svislá rovina

Výpo et reakcí:

N
ih

jFiF
R or

Ax 9,4623
5,4193

5,44121525,41105354          (80)

N
ih

hFjlF
R ro

Bx 11830
5,4193

931053)5,445,134(12152)( 45          (81)
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Výpo et ohybových moment :

mmNjFM oOBx 5043085,41121525          (82)

mmNiRjiFM BxoxO 5541275,4111830)5,445,41(12152)(54          (83)

mmNmhRM AxOIIIx 6,295929)2993(9,4623)(          (84)

mmNnFM ooIVx 3098765,25121525                 (85)

4.2.3.2 Statické dimenzování

Výpo et na krut:

MPa
d
M

W
M k

k

k
kIII 3,57

30
108,3031616

3

3

3
3          (86)

MPa
d
M

W
M

f

k

k

k
kIV 9,15

46
108,3031616

3

3

3
3          (87)

MPa
d
M

W
M

a

k

k

k
kB 4,12

50
108,3031616

3

3

3
3          (88)
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Výpo et na ohyb:

NmMMM oByoBxoB 6,541339196779504308 2222          (89)

MPa
d
M

W
M

a

oB

o

o
oB 1,44

50
6,5413393232

33
         (90)

MPakBoBred 494,1231,443 2222                      (91)

Materiál 16 420, Re = 750 MPa

Bezpe nost na mezi kluzu:

15
49
750

red

eR
k kmin = 3          (92)

Výpo et na ohyb v míst  III:

NmmMMM oIIIyoIIIxoIII 2997438,476606,295929 2222          (93)

MPa
d

M
W
M oIII

o

o
oIII 113

30
2997433232

33          (94)

MPakoIIIred 4,1503,5731133 2222          (95)

Bezpe nost na mezi kluzu:

99,4
4,150

750

red

eR
k kmin = 3          (96)
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Výpo et na ohyb v míst  IV:

NmmMMM oIVyoIVxoVI 7,329754112761309876 2222          (97)

MPa
d

M
W
M oVI

o

o
oIII 5,34

46
7,3297543232

33          (98)

MPakoVIred 1,449,1535,343 2222          (99)

Bezpe nost na mezi kluzu:

17
1,44

750

red

eR
k kmin = 3        (100)
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4.2.3.3 Návrh ložisek

Ložisko A

Volím ložisko NU408

d = 40 mm, D = 110 mm, B = 27 mm, C = 80000 N, C0 = 50000 N

Ekvivalentní zatížení:

NRRF AyAxr 5,46837,7449,4623 2222                   (101)

Otá ky pastorkového h ídele III.:

1

4,32,1

1
3 min4,103

58,5
3000

ii
nn        (102)

Výpo et hodinové trvanlivosti:

hod
F
C

n
L

n

r
h 803332

5,4683
80000

4,103
1666716667 3

3

[3]        (103)

Ložisko vyhovuje!
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Ložisko B

Volím ložisko NU2310

d = 50 mm, D = 10 mm, B = 40 mm, C = 106000 N, C0 = 75000 N

Ekvivalentní zatížení:

NRRF ByBxr 2,129879,535811830 2222        (104)

Otá ky pastorkového h ídele III.:

1

4,32,1

1
3 min4,103

58,5
3000

ii
nn        (105)

Výpo et hodinové trvanlivosti:

hod
F
C

n
L

n

r
h 176457

25889
106000

4,103
1666716667 3

10

3

[3]        (106)

Ložisko vyhovuje!
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4.2.3.4 Návrh pera

pro d = 50 mm volím:

pero t sné b x h = 16 x 10

- inná délka pera l = 40 mm

- t = 6,2 mm

- t1 = 3,8 mm

Materiál pera 11 600

- ds = 65 až 105 MPa

- pd = 110 až 165 MPa

Výpo et obvodové síly:

N
d
M

F kIII
o 12152

50
108,30322 3

       (107)

Kontrola na st ih:

MPa
lb

F
S
FF o

S 9,18
4016

12152 [2]        (108)

Kontrola otla ení:

MPa
lt

F
S
FF o

p 80
408,3

12152

1

[2]        (109)

Pero 16 x 10 x 45 vyhovuje!
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5. Záv r

Cílem mé bakalá ské práce byl návrh pohonné jednotky posuvu pro vzduchovou

vrtací soupravu, ur enou pro d lní využití, dle požadavk  ur ených v zadání. Na za átku

práce jsem zpracoval rešerši na téma problematiky r zných druh  pohonu vrtacích stroj .

Na základ  prohledávání nabídky motor  hydraulických a pneumatických, jejich vlastností

apod., od r zných výrobc , a zhodnocení nabídky p evodovek, jsem dosp l k ešení, kdy

jsem vybral pneumatický motor firmy GLOBE Airmotors BV. P evodovku jsem navrhl.

V první ásti ešení jsem se zabýval návrhem celkového p evodového stupn

evodové sk ín  podle parametr  ze zadání, ze kterých jsem vypo ítal pot ebné parametry

na výstupu ze sk ín . Po ur ení pot ebného po tu p evodových stup , jsem navrhl profily

ozubení a rozm ry pastorkových h ídel .

Dále jsem provedl kontrolu ozubení na ohyb a na dotyk, respektive otla ení.

Pokra oval jsem pevnostní kontrolou pastorkových h ídel , v etn  návrhu ložisek a per. U

ložisek jsem vypo ítal p edpokládanou životnost. Pera jsem zkontroloval na st ih a na

otla ení. P i výpo tech jsem pracoval se skripty ásti a mechanismy stroj  z VUT Brno, se

strojnickými tabulkami a normou pro návrh ozubených kol SN 014686.

V poslední ásti práce jsem zpracoval výkresovou dokumentaci obsahující výkres

druhého pastorkového h ídele a výkres sestavy pohonné jednotky posuvu.
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