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Seznam použitých symbolů 

21 ,AA -  průřez clony, potrubí [ 2m ] 

effA  -  efektivní plocha kapsy a škrtící plochy [ 2m ] 

effHKA - redukovaná plocha horní hydrostatické jednotky  [ 2m ] 

mA -  plocha meziplochy [ 2m ] 

SA -  plocha škrtící plochy [ 2m ] 

TA -  plocha kapsy [ 2m ] 

b -  délka škrtící plochy [ m ] 

HKb - délka škrtící plochy horní hydrostatické jednotky [ m ] 

eHKB - redukovaná šířka horní hydrostatické jednotky [ m ] 

KD -  průměr kapiláry  [ m ] 

HKF -  přítlačná síla horních kapes [ N ] 

TF  -  síla působící na kapsu  [ N ] 

tF  -  třecí síla v kapalině  [ N ] 

THKF -  síla na jednu hydrostatickou jednotku horních kapes [ N ] 

g -  gravitační zrychlení  [ 2sm  ] 

h  -  výška mezery v oblasti škrtící plochy  [ m ] 

HKh  -  výška mezery v oblasti škrtící plochy horních kapes [ m ] 

Th -  výška kapsy  [ m ] 

HKi -  počet hydrostatických jednotek  [1] 

l -  šířka škrtící plochy [ m ] 

HKl - šířka škrtící plochy horní hydrostatické jednotky [ m ] 

Kl -  délka kapiláry  [ m ] 

eHKL - redukovaná délka horní hydrostatické jednotky [ m ] 

pm -  hmotnost přípravku s polotovarem včetně zatížení od obrábění [ kg ] 

podm -  hmotnost podstolu  [ kg ] 

sm -  hmotnost desky stolu  [ kg ] 

1p -  tlak na vstupu škrtící plochy  [ Pa ] 
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2p -  tlak na výstupu škrtící plochy  [ Pa ] 

Tp  - tlak v kapse  [ Pa ] 

THKp -  tlak v horních kapsách  [ Pa ] 

ZCp  -  ztrátový tlak v cloně  [ Pa ] 

ZKp  -  ztrátový tlak v kapiláře  [ Pa ] 

Q  -  průtok  [ -13 sm  ] 

R  -  hydraulický odpor [ -1-4 smkg  ] 

TRe  -  Reynoldsovo číslo v kapse [1] 

kTRe  -  kritické Reynoldsovo číslo v kapse [1] 

S -  průtočná plocha  [ 2m ] 

v  - rychlost proudnice  [ 1sm  ] 

pv -  rychlost posuvu  [ -1sm  ] 

y  - vzdálenost mezi proudnicemi  [ m ] 

1y -  vzdálenost proudnice o maximální rychlosti od horní stěny  [ m ] 

2y -  vzdálenost proudnice o maximální rychlosti od dolní stěny  [ m ] 

 

η -  dynamická viskozita  [ -2msN  ] 

 -  kinematická viskozita  [ 12 sm  ] 

ρ -  hustota  [ -3mkg  ] 

τ  -  tečné napětí v kapalině  [ MPa ] 
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1. Úvod 

Dostal jsem za úkol navrhnout hydrostatický stůl pro brusku na pinoly s názvem PSM 

(Pinoleschleifmaschine).  

 

Obr. č. 1 – První koncepční návrh stroje PSM 

 

Pod pojmem obráběcí stroj se rozumí specializovaný stroj zkonstruovaný pro třískové 

obrábění materiálu. Nejrozšířenější jsou obráběcí stroje na kovy, za nimi následují obráběcí 

stroje na dřevo, sklo, umělé hmoty, keramiku a další materiály. [2] 

Bruska je stroj, na kterém se provádí druh obrábění zvaný broušení, což je odborný 

strojírenský pojem, kterým označujeme jednu z technologií možného dokončování povrchu 

strojních součástí, které po jejich zhotoveních nedosahují zpravidla požadované rozměrové a 

geometrické přesnosti. Broušením lze obrábět plochy téměř všech tvarů. [5] 
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Obr. č. 2 – Morfologie lineární posuvové soustavy [1] 

 

Hlavní podskupinou, kterou se budu zabývat, je podskupina pohybujícího se stolu, což je 

část stroje zpravidla plochého tvaru s vodorovnou upínací plochou obdélníkovou, čtvercovou 

nebo kruhovou, na níž se upíná obrobek. [1] 

 

Obr. č. 3 – Hydrostatický stůl [21]
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Podskupina, která bude ovlivněna konstrukcí stolu je lože, což je, část stroje skříňovitého 

tvaru, zpravidla s převládající délkou nebo šířkou nad výškou. U většiny strojů spojuje 

základní části stroje v celek. Na loži jsou vodící plochy (pro stůl, suport nebo další základní 

části) a případně dosedací plochy pro uložení (připojení) dalších základních částí. [1]. Lože 

stroje PSM není řešeno v této diplomové práci. 

 

 

Obr. č. 4 – Hydrostatické lože [21] 

 

Na této brusce budou obráběny keramické materiály, které mají mnoho výhod ve srovnání 

s ostatními materiály jako je ocel, nebo hliník. Nevýhodou je jejich poměrně drahé obrábění. 

V mnoha aplikacích se cena obrábění pohybuje od 18% (masově vyráběná elektronika) do 

80% (přesné ložiskové komponenty) z celkové ceny. Největší část ceny tvoří vysoká cena 

hlavních nástrojů, které se musí často vyměňovat. [4] Kvůli abrazivnímu keramickému 

prachu, rychlému prodírání těsnění a destrukce klasických ložisek je nutné zajistit důsledné 

zakrytování stroje. 
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Obr. č. 5 – Zadané schéma koncepce lože a stolu 

 

Tab. č. 1 Požadavkový list stolu 

Vedení Hydrostatické 

Délka lože 9 000mm 

Délka stolu 4 500mm 

Rozjezd 4 900mm 

Výška stolu od země 850mm 

Prostředí Klimatizovaná místnost 20°C 

Pohon posuvu Lineární motor 

Zatížení stolu Nerovnoměrné 

Hmotnost přípravku 

s polotovarem se sílou od 

obrábění 

1 500kg 

 

Koncepci průřezu stolu je zadaná viz Obr. č. 5. Je dána výrobně - technologickými 

možnostmi obráběcích strojů granitu. Cílem této práce je vysvětlení principu hydrostatického 

ložiska, konkrétní aplikace na již zmíněný stůl, seznámení se s příslušenstvím 

hydrostatického ložiska a jeho aplikací na toto ložisko. 

Dále se v této práci a ve výkresech mohou objevit sekundární části lineárního motoru, 

jeho držáky, lože, přítlačné lišty. Tyto komponenty nebudou v této práci řešeny a budou zde 

pouze převzaty pro přizpůsobení konstrukce stolu. 

Stůl Lože Přítlačné lišty 
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2. Hydrostatické ložisko 

 

 

Obr. č. 6 – Popis hydrostatické jednotky [11] 

 

Hydrostatické ložisko se skládá ze dvou vodících ploch, přičemž jedna plocha má 

vytvořeny „kapsy“ a druhá je zcela hladká. Princip vedení spočívá v dodávání tlakového oleje 

do úzké mezery mezi těmito plochami. [1] Tato plocha se nazývá „škrtící plocha“. Pojmem 

hydrostatická jednotka je myšlena kapsa a škrtící plocha. Jedná se o vedení s kapalinným 

třením.Za pohybu se vyskytuje jen tření kapalinné.[1] 

 

 

Obr. č. 7 – Rozložení tlaku v oblasti škrtící plochy [11] 
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Obr. č. 8 – Meziplocha s olejovým tlumením 

U ložisek s malým zatížením vychází malé hydrostatické jednotky, mezi nimiž se nachází 

meziplochy. Lze je využít buď na odsávání hydrostatického oleje viz Obr. č. 9, nebo do ní 

pomocí mazacích drážek zvláštním čerpadlem přivedeme olej, který bude fungovat jako 

tlumič. Nevýhoda využití této meziplochy jako tlumiče je zvýšení třecí síly ložiska a zvýšení 

tepelných ztrát. 

Přívod oleje 
do kapsy 

Kapsa 

Meziplocha 
Přívod oleje 
do mazací  
drážky 

Mazací 
drážka 
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Obr. č. 9 –Odsávání přebytečného oleje vzduchovou vývěvou [24] 
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Mezi výhody hydrostatického vedení patří: 

a) velmi malá třecí síla. 1 

 

Obr. č. 10 – Závislost třecí síly na rychlosti [1] 

b) charakteristika třecí síly v závislosti na rychlosti, která velmi příznivě ovlivňuje 

stabilitu pohybu při malých rychlostech. Nevzniká stick-slip efekt a není 

podporován vznik mrtvého chodu posuvové soustavy.  

 

Obr. č. 11 – Pohyb vedení s různými plochami [13] 

                                                 
1 Některé literatury uvádí, že hydrostatické ložisko má koeficient tření o různých hodnotách. Ovšem 

tření v kapalině není nijak závislé na zatěžující síle ložiska. Možná se jedná o v praxi byla naměřenou 

závislost mezi zátěží a třecí silou, ze které by se dal koeficient tření určit, ale nejedná se o závislost 

danou reologií Newtonova modelu kapaliny.  
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c) minimální až žádné opotřebení. 

d) bezvůlové uložení. Mezera mezi plochami je vyplněná olejem. 

e) vysoká tuhost. 

 

Obr. č. 12 – Porovnání valivého a hydrodynamického vedení [13] 

f) vysoká tlumící schopnost  

[1] 

g) malá styková plocha ložiska 

 

Mezi nevýhody hydrostatického vedení patří: 

a) nutnost velmi tuhých částí vedení, aby tloušťka olejového filmu byla stále stejná o 

délce i šířce vodících ploch 

b) vysoké požadavky na přesnost vodících ploch 

c) nutnost speciálního čerpadla 

d) komplikovanější konstrukce (rozvod a svod tlakového oleje, speciální škrtící 

ventily, tlakové buňky apod.) 

e) nutnost pečlivé filtrace oleje [1] 

f) zvětšení zástavbového prostoru o velikost komponent příslušenství 

hydrostatického ložiska (tlaková čerpadla, rozvod a svod tlakového oleje, speciální 

škrtící ventily, tlakové buňky apod.) 

 



 20

 

Obr. č. 13 – Rozvod tlakového oleje [15] 

 

 

Obr. č. 14 – Varianty kluzného vedení [1] 
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Hydrostatické vedení lze rozdělit dle hydrostatického přítlaku na: 

a) otevřené 

 

Obr. č. 15 – Otevřené hydrostatické vedení [11] 

b) uzavřené (bývá označováno také jako vedení s přítlakem) 

 

Obr. č. 16 – Uzavřené hydrostatické vedení [11] 
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3. Návrh hydrostatického ložiska 

Pokud již nemáme určeno, je nutné nejdříve si určit koncepci uložení posuvové soustavy. 

Lze vyjít z následujících variant, nebo ze zástavbových možností stroje, popřípadě ze 

zvláštních požadavků na posuvovou soustavu. 

 

Obr. č. 17 – Hydrostatické vedení na kruhových tyčí[11] 

Koncepce dle Obr. č. 17 je vhodná pro malé zatížení a malé délky rozjezdů. Výhodou je 

jednoduchá a levná výroba. Z geometrického hlediska je nutno zajistit rovnoběžnost os tyčí, 

rovnoběžnost os děr a jejich stejnou rozteč. Pokud se plocha s kapsami bude vyrábět 

podléváním, tak stačí pouze ustavit rovnoběžně tyto dvě tyče, na kterých bude nalepen 

negativ kapes, což zajistí geometrickou přesnost všech ostatních ploch. Nevýhodou této 

koncepce je to, že tuhost vedení je dána převážně tuhostí kruhových tyčí. 

 

 

Obr. č. 18 – Hydrostatické otevřené vedení [11] 
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Obr. č. 19 – Hydrostatické otevřené vedení [16] 

Koncepce dle Obr. č. 18 nebo Obr. č. 19 je vhodná pro stoly, nebo všude tam, kde není 

potřeba záporného zatížení. Délka rozjezdu tohoto vedení je omezena pouze strojem, na 

kterém se vedení bude vyrábět. Z geometrického hlediska je nutno zajistit rovnoběžnost 

všech rovnoběžných ploch. Tato geometrická úchylka by měla být menší než výška škrtící 

plochy. Nevýhodou této koncepce je změna výšky olejového filmu v závislosti na změně 

průtoku oleje. Může se stát, že pokud obsluha sníží zatížení a nechá původní průtok, tak 

vedení bude „plavat“. 

 

 

Obr. č. 20 – Hydrostatické otevřené vedení s lineárním motorem[16] 

Jelikož hydrostatické vedení se používá u strojů z vyšší cenové kategorie, tak použití 

lineárního motoru, u těchto strojů není nic neobvyklého. Jeden z příkladů koncepce 

hydrostatického vedení a lineárního motoru je vidět na Obr. č. 20. 
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Obr. č. 21 – Hydrostatické otevřené V-vedení [16] 

Koncepce dle Obr. č. 21 má podobné vlastnosti jako koncepce dle Obr. č. 18 nebo Obr. č. 

19, výhodou je jednodušší výroba z důvodu menšího počtu ploch, u kterých je potřeba 

dodržet geometrickou přesnost. Nevýhodou je to, že nelze zvlášť ovlivňovat vertikální a 

horizontální vlastnosti tohoto vedení. 

 

 

Obr. č. 22 – Hydrostatické uzavřené vedení [11] 

 

Obr. č. 23 – Hydrostatické uzavřené vedení [11] 
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Obr. č. 24 – Hydrostatické uzavřené vedení [16] 

 

 

Obr. č. 25 – Hydrostatické uzavřené vedení s  rotačním stolem firmy Fraunhofer IPT [11] 

 

Koncepce dle Obr. č. 22 až Obr. č. 25 je v porovnání s předchozími koncepcemi, 

nejnáročnější na výrobu a na přesnost, ale vykazuje nejlepší vlastnosti a lze ji zatěžovat i 
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zápornými silami a momentem, tudíž se hodí i na ostatní vedení vřeteníku, saní, smykadel, 

suportů ….. 

  

Obr. č. 26 – Hydrostatické vedení kolej-vozík [11] [18] 

 

Pokud chceme nahradit klasické válečkové (kuličkové) lineární vedení, nebo chceme 

nabízet stroj ve více variantách provedení, lze použít kolejnici s hydrostatickým vozíkem (viz 

Obr. č. 26). 

 

Obr. č. 27 – Hydrostatické vedení firmy Liebherr [11] 
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Po určení koncepce je nutno zvolit počet kapes a určit jednotlivé zatížení na každou 

kapsu. 

Dle Obr. č. 28 lze říct, že ani tvar kapsy, ani poloha vstupu oleje nemá vliv na rozložení 

tlaku. Tudíž konstrukce kapsy nemá vliv na výpočet. 

 

 

Obr. č. 28 – Konstrukce kapes [11]  

Kapsu lze vytvořit: 

a) frézováním. 

b) broušením. 

c) odléváním. 

 

V obráběcích strojích se běžně používá na podlévání, kluzných a ustavovacích ploch 

plast na bázi epoxidu, který je v kašovitém stavu. Buď z důvodu jednodušší výroby, nebo při 

repasování staršího stroje. Jedná se například o Epilox od firmy LEUNA-Harze GmbH, SKC 

od firmy SKC Gleittechnik GmbH, Moglice, nebo GS Super Fluid od firmy Dawex Chemical. 

Tuto hmotu lze také použít pro tvorbu hydrostatických ploch. 

Nejdřív se plocha, kde nebudou kapsy naimpregnuje. Lze použít potravinářskou fólii nebo 

separační prostředek (např. Remmers Trennmittel) v tekuté formě nebo ve spreji. Poté se na 

ni nanesou negativní formy kapes. Tyto formy jsou většinou buď magnetické nebo 

samolepicí fólie o tloušťce kapsy (viz Obr. č. 29). 
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Obr. č. 29 – Aplikace pásků magnetické fólie pro tvorbu hydrostatických kapes [17] 

 

Na opačné ploše je nutno zajistit, aby podlévací hmota nezatekla mimo hydrostatickou 

plochu. Lze použít buď samolepící těsnící gumu, nebo v této ploše lze mít připravené drážky, 

do kterých se Chemoprenem zalepí gumové těsnění čtvercového průřezu. Dále je nutno 

připevnit přípravek na ustavování. 

 

 

Obr. č. 30 – Příprava ploch kde budou kapsy [17] 

 

Vtokový otvor 

Těsnění 

Negativní forma 
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Obr. č. 31 – Ustavení obou ploch [17] 

 

Jakmile se obě plochy přiloží k sobě, je potřeba, je ustavit s ohledem na ostatní plochy 

(plocha domku matice, navazující plochy…..) a s ohledem na konstantní tloušťku nalévané 

hmoty. 

 

 

Obr. č. 32 – Přípravek na ustavení [17], Podlévací hmota od firmy Muglice [20] 

 

Nakonec se plastelínou zalepí místa kam by podlévací hmota mohla zatéct. Je možné 

nechat prostor pro podlévací hmotu otevřený (viz Obr. č. 32), nebo se ucpe, ale je nutné mít 

nachystaný výfukový otvor.  

Těsnící gumičky 
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Nalévání proběhne přes vtokový otvor. Lze nalévat buď pod tlakem nebo samovolně, dle 

toho se volí hustota dané hmoty. Poté je nutné nechat hmotu vytvrdnout. Doba tvrdnutí je 

řádově kolem 24 hodin. Přesný čas je upřesněn výrobcem. Po vytvrdnutí se plochy 

rozeberou, vyčistí a dokončí. Pod pojmem dokončení se myslí vyčištění (převrtání) 

vtokových děr pro olej a velmi jemné zaškrabání podlité hmoty. Toto zaškrabání slouží 

k odstranění stick-slip efektu, který vzniká při rozpohybování se ložiska po delším zastavení.  

 

 

 

Obr. č. 33 – Příprava vodící plochy před nalitím hmoty [26] 
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4. Určení rozměrů hydrostatických jednotek 

Na děje v kapalině v hydrostatické jednotce lze pohlížet ze dvou pohledů: 

 

a) z pohledu hydrostatiky (určení efektivní plochy) 

b) z pohledu hydrodynamiky (určení šířky škrtící plochy) 

 

Z pohledu hydrostatiky platí pro hydrostatické vedení pouze jeden fyzikální zákon: 

 

TeffT pAF   ( 1 ) 

 

kde je TF  -  síla působící na kapsu [ N ],  

 effA  -  efektivní plocha kapsy a škrtící plochy [ 2m ], 

 Tp  - tlak v kapse [ Pa ].2 

 

 

Obr. č. 34 – Efektivní plocha kapsy a škrtící plochy [11] 

 

Síla na kapsu TF  vychází z koncepce uložení posuvové soustavy a rozložení 

hydrostatických ložisek. Tlak Tp  volíme od 1 MPa pro malé zatížení do 3 MPa pro velká 

zatížení. Přesnější určení tlaku bude dáno volbou systému regulace tlaku a průtoku v kapse 

(viz kapitola 6). 

                                                 
2 Index T pochází z německého slova „Tasche“ 
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Pro zjednodušení, budeme předpokládat: 

a) kapalina v kapse neproudí, ale proudí pouze v oblasti škrtící plochy 

b)  průtok je po celém obvodu konstantní  

c) lineární ložisko není v pohybu 

d) ložisko je absolutně tuhé. 

 

Toto zjednodušení je zobrazeno na Obr. č. 35. 

 

 

Obr. č. 35 –Plocha škrtící plochy [11] 

 

kde je l -  šířka škrtící plochy [ m ], 

 b -  délka škrtící plochy [ m ], 

 h  -  výška škrtící plochy [ m ].  

 

V reálném případě bude jiný průtok podél strany škrtící plochy a jiný v rohu škrtící plochy 

(viz Obr. č. 36).  

 

Obr. č. 36 –Reálné proudění v jednotkách[22] 
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Děj probíhající v oblasti škrtící plochy se nazývá „Laminární proudění mezi rovnoběžnými 

stěnami“.3  

 

 

Obr. č. 37 – Rychlostní profil [7] 

 

Odvození pro „Laminární proudění mezi rovnoběžnými stěnami“ se vychází z Newtonova 

zákona o tečných napětích v kapalině:  

 

dy

dv
ητ   [6] ( 2 ) 

kde je τ  -  tečné napětí v kapalině [ MPa ],  

 η -  dynamická viskozita [ -2msN  ], 

 y  - vzdálenost mezi proudnicemi [ m ], 

 v  - rychlost proudnice [ 1sm  ]. 

 

Tento vztah platí pouze pro newtonovské kapaliny. 

 

                                                 
3 Často matematický popis tohoto děje je označován jako Hagen-Poiseuilleův zákon. Toto 

označení se nachází pouze v literatuře o hydrostatických ložiscích. Pravděpodobně došlo k tomuto 

mylnému označení, protože v hydrostatických ložiscích se používá škrcení kapilárou, kde probíhá děj 

„Laminární proudění v kruhovém potrubí“, který je skutečně popsán Hagen-Poiseuilleovým zákonem. 

Odvození matematického popisu děje „Laminární proudění mezi rovnoběžnými stěnami“ a „Laminární 

proudění v kruhovém potrubí“ je velmi podobné. V české literatuře o hydrostatických ložiscích se 

používá pro děj „Laminární proudění mezi rovnoběžnými stěnami“ označení Hagen-Poissonův zákon. 

Nelze vyloučit, že pan Gotthilf Heinrich Ludwig Hagen a pan Siméon Denis Poisson společně odvodily 

nějaký fyzikální zákon, ale pravděpodobně se i zde jedná chybu, která se opakuje pravděpodobně 

z důvodu neustálého opisování literatury. 
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Tečné napětí τ , vzniklé třením mezi stěnou a proudící kapalinou, se přenáší na další 

vrstvy kapaliny, a působí tak pokles tlaku mezi začátkem a koncem trubice. Síla tření bude 

tedy vznikat na styku stěny a kapaliny a dá se vyjádřit jako: [6] 

 

dy

dv
ηlbτlbFt   ( 3 ) 

kde je tF  -  třecí síla v kapalině [ N ]. 

 

Tato síla bude působit úbytek tlakové síly: 

 

    TTp pybpybppybF  021  ( 4 ) 

kde je pF  -  třecí síla v kapalině [ N ],  

 1p -  tlak na vstupu škrtící plochy [ Pa ], 

 2p -  tlak na výstupu škrtící plochy [ Pa ]. 

 

Z rovnosti těchto sil pak dostáváme: 

 

tFFp   ( 5 ) 

 

dy

dv
ηlb  pyb T   ( 6 ) 

 

dyy
ηl

p
dv T 


  ( 7 ) 

 

Po integraci získáme rychlostní profil: 

 

C
y

ηl

p
dyy

ηl

p
  dvv TT 





  2

2

 ( 8 ) 
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Pro výpočet integrační konstanty zavedeme vztah: 

 

hyy  21  ( 9 ) 

kde je 1y -  vzdálenost proudnice o maximální rychlosti od horní stěny [ m ], 

 2y -  vzdálenost proudnice o maximální rychlosti od dolní stěny [ m ]. 

 

Jelikož předpokládáme, že se stěny se vůči sobě nepohybují tak zavedeme okrajové 

podmínky: 

 

jestliže  1yy    pak  0v  ( 10 ) 

jestliže  2yy    pak  0v  ( 11 ) 

 

Poté vyřešíme integrační konstantu: 

 

211221 yhyyhyhyy   ( 12 ) 

 

   
22

0
2

0
2

2
2

2
2

1 yh

ηl

p
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yh
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p
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y

ηl

p TTT 












  ( 13 ) 
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  ( 14 ) 

 

   
22

2
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2
1 yh

ηl

pyh

ηl

p TT 









 ( 15 ) 
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C TTT 










 









  ( 19 ) 

 

Výpočet rychlosti v závislosti vzdálenosti od proudnice o maximální rychlosti získáme 

dosazením integrační konstanty. 
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222

4282
y

h

ηl

p
v

h

ηl

py

ηl

p
v TT  ( 20 ) 4 

 

 

Obr. č. 38 – Rychlostní profil 

 

Pro průtok platí: 

 

dSvdQ   ( 21 ) 

kde je Q  -  průtok [ -13 sm  ].  

 S -  průtočná plocha [ 2m ]. 

 

Kde diferenciál plochy je: 

 

dybdS   ( 22 ) 

 

                                                 
4  Tato práce je zaměřená spíše na praktickou aplikaci hydrostatického ložiska. Pro důkladnější 

nastudování teoretické problematiky proudění kapaliny v hydrostatickém ložisku je doporučeno 

nastudovat literaturu [30] 
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Získání výsledného tvaru zákona pro průřez mezi dvěma rovnoběžnými deskami: 
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Obr. č. 39 – Určení náhradní plochy s nekonstantní šířkou škrtící plochy [11] 

 

Jelikož není podmínkou pro správné fungování ložiska aby šířka škrtící plochy byla 

konstantní, lze nahradit rovnici  
ηl

hbp
Q T





12

3

 ( 27 ) rovnicí z Obr. č. 39.  
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5. Kontrola Reynoldsova čísla 

 

Obr. č. 40 – Rychlostní profil laminárního a turbulentního proudění 

Rozdíl v kinematice laminárního a turbulentního proudění vyplývá z časových průběhů 

rychlostí, které se získají moderními měřícími metodami. U laminárního proudění nedochází 

k makroskopickému promíchávání sousedních vrstev tekutiny. Turbulence zvyšuje 

hydraulický odpor, zvyšuje přenos hybnosti, energie a hmotností. [23] 

 

 

Obr. č. 41 – Rychlostní profil laminárního a turbulentního proudění 

 

 

Obr. č. 42 – Závislost tlaku na rychlosti proudění 
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K rozlišení laminárního proudění od turbulentního se používá Reynoldsovo číslo: 

 

η

ρhv Tp
T


Re  [11] ( 28 ) 

kde je TRe  -  Reynoldsovo číslo v kapse [1],  

 pv -  rychlost posuvu [ -1sm  ], 

 Th -  výška kapsy [ m ], 

 ρ -  hustota [ -3mkg  ]. 

 

Obr. č. 43 – Určení Reynoldsova čísla [11] 

 

Největším problémem je určení přesné kritické hodnoty Reynoldsova čísla, protože je 

ovlivněno mnoha vlastnostmi systému (povrch, geometrický tvar, druh tekutiny). Jediné 

správné a přesné zjištění je zjištění experimentem, což by bylo v praxi extrémně drahé a 

někdy i technicky neřešitelné. Ovšem lze využít hodnot z literatury: 

 

1000Re kT  [1] [11] ( 29 ) 

kde je kTRe  -  kritické Reynoldsovo číslo v kapse [1]. 

 

Lze předpokládat, že se jedná o hodnotu nízkou, protože je na straně bezpečnosti. Pokud 

by v hydrostatickém vedení vzniklo turbulentní proudění, došlo by k nestabilitě systému a 

proto musí platit: 

 

KTT ReRe   [11] ( 30 ) 
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6. Systémy distribuce a regulace tlaku v jednotkách 

Pro správnou funkci ložiska je nutno zajistit ideálně rovnoměrnou a nezávislou 

distribuci kapaliny do všech kapes. Pro zachování konstantní mezery v oblasti škrtící 

plochy při zvýšení zatížení působící na vedení, musí dojít k zvýšení tlaku v jednotkách. Z 

těchto důvodu se používají regulační prvky hydrostatických jednotek. Tyto prvky zvyšují 

tuhost vedení. 

 

a) Kapilára 
b) Clona 
c) Konstantní průtok 
d) Membrána 
e) PM-Regulátor 
f) Samoregulační jednotky 
g) Servostatická regulace jednotek 

 

 

Obr. č. 44 – Charakteristiky tuhosti hydrostatických systémů [11] 

 

Na Obr. č. 44 jsou zobrazeny charakteristiky tlaku na průtoku a zatížení na mezeře v 

oblasti škrtící plochy. Čerchovanou čarou je zakreslen ideální stav konstantní mezery 

v oblasti škrtící plochy, jemuž odpovídá přímá úměrnost tlaku na průtoku. Snahou při volbě a 

navrhování regulačních prvků je co nejvíce se přiblížit k tomuto ideálnímu stavu. Volba 

regulačních systémů, které jsou vzdálenější od ideálu, je většinou dána jejich nižší cenou, 

jednoduchostí a někdy i vyšší spolehlivostí. 
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6.1. Kapilára 

Použití kapiláry zajišťuje především rovnoměrnou distribuci kapaliny do hydrostatických 

jednotek. Tato distribuce není dokonalá a regulace konstantní mezery v oblasti škrtící plochy 

není skoro žádná. Další nevýhodou jsou konstantní ztráty tlaku ve škrtících členech, které se 

přeměňují na teplo. Výhodou tohoto systému je jednoduchost, nízké pořizovací náklady a 

plynulý průtok, který neovlivňuje chování ložiska. Pro systémy s malým rozsahem zatížení a 

s relativně rovnoměrným zatěžováním může být tento systém dostačující a při kombinaci 

s požadavkem na velkou přesnost vedení je tento systém ideální. 

 

 

Obr. č. 45 – Systém regulace průtoku „Škrcením“[11] 

Princip je zobrazen na Obr. č. 45, kde je analogie s elektrickým obvodem. Pro výpočty 

hydraulických systémů se používá obdobně jako v elektrotechnice odpor: 

 

Q

p
R   ( 31 ) 

kde je R  -  hydraulický odpor [ -1-4 smkg  ]. 
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Obr. č. 46 – Gotthilf Heinrich Ludwig Hagen (vlevo)[8], Jean Louis Marie Poiseuille (vpravo)[9] 

Závislost mezi průtokem a ztrátovým tlakem v kapiláře je dána rovnicí: 

 

4

128 K
K

ZK D
lη

pπ
Q 


              [23] ( 32 ) 5 

kde je ZKp  -  ztrátový tlak v kapiláře [ Pa ].  

 KD -  průměr kapiláry [ m ], 

 Kl -  délka kapiláry [ m ]. 

 

 

 

Obr. č. 47 – Dlouhá a krátká kapilára [11] 

                                                 
5 Tuto rovnici odvodil v letech 1840-1841 Poiseuille – francouzský lékař, který studoval proudění 

krve v žilách. Experimentálně ověřil tento zákon prouděním vody ve skleněných kapilárách. Nezávisle 

na něm odvodil uvedený výraz též německý fyzik Hagen v roce 1839. Proto se tato rovnice označuje 

dosti často jako Hagenova – Poiseuilleova rovnice. [23] 
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6.2. Clona 

Distribuční systém s clonou je velmi podobný distribučnímu systému s kapilárou. Řešení a 

návrh je podobný. 

 

Obr. č. 48 – Clona [14] 

 

Závislost mezi průtokem a ztrátovým tlakem v cloně je dána rovnicí: 

 

2

1

2

2

1

2
















A

A

A

ρ

p
Q ZC  [25] ( 33 ) 

kde je ZCp  -  ztrátový tlak v cloně [ Pa ].  

 21 ,AA -  průřez clony a potrubí [ 2m ]. 

 

Je nutné tuto rovnici uvažovat jen orientačně, protože je pouze odvozena z Bernoulliho 

rovnice pro nestlačitelné vlivy. Ve skutečnosti bude turbulentní proudění vzniklé clonou 

ovlivňovat tuto rovnici a také může ovlivnit stabilitu hydrostatického ložiska. 
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6.3. Konstantní průtok 

Použití distribučního systému s konstantním průtokem zajišťuje rovnoměrnou distribuci 

kapaliny do kapes. Regulace konstantní mezery v oblasti škrtící plochy není ideální, ale je na 

tom lépe než použití kapiláry nebo clony. Ztráta tlaku ve škrtících členech, která se 

přeměňuje na teplo, je závislá od zatížení. Tento systém je možno použít pro větší rozsah 

zatížení s nerovnoměrným zatěžováním.  

Zajistit distribuci konstantního průtoku oleje lze buď regulátory průtoku, 

 

 

Obr. č. 49 – Regulátor průtoku [11] 

 

nebo použít pro každou hydrostatickou jednotku jedno čerpadlo. Většinou jsou tyto 

čerpadla propojena hřídelem, nebo mají centrální ozubené kolo a jsou poháněna jedním 

motorem. Při použití zubového čerpadla rovnoměrnost průtoku není konstantní, což může 

vnášet vibrace do ložiska. Pokud se tyto vibrace objeví, lze jim zamezit např. vloženým 

akumulátorem v hydraulickém obvodu. Ovšem tato nerovnoměrnost průtoku se projevuje 

pouze u hydrostatických ložisek s velmi velkými požadavky na přesnost. 

 

 

Obr. č. 50 – Schematické zobrazení vícenásobného čerpadla [1] 
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Obr. č. 51 – Princip rozdělovacího čerpadla od firmy Voith [11] 

 

Distribuce konstantního tlaku čerpadlem může být zajištěna: 

a) pouze distribučním čerpadlem 

b) řazením za sebe primárního a distribučního čerpadla 

 

Obr. č. 52 – Aplikace primárního a distribučního [11] 
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c) integrovaným primárním a distribučním čerpadlem 

 

Obr. č. 53 – Integrované primární a distribuční čerpadlo [11] 

 

 

Obr. č. 54 – Princip rozdělovacího čerpadla od firmy SKF (dříve WILLY VOGEL A.G.) [11] 

 

 

Obr. č. 55 – Systém regulace průtoku „1 čerpadlo na 1 kapsu“[11] 
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6.4. Membrána 

Použití membrány zajišťuje jak rovnoměrnou distribuci kapaliny do kapes, tak regulaci 

konstantní mezery v oblasti škrtící plochy. Ztráta tlaku ve škrtících členech, která se 

přeměňuje na teplo, je závislá od zatížení. Nevýhodou tohoto systému je složitost 

regulačního prvku, který musí být pro každou kapsu zvlášť, což zvyšuje pořizovací náklady. 

Tento systém je přímo určený pro velký rozsah zatížení s nerovnoměrným zatěžováním. 

 

 

Obr. č. 56 – Membrána [11] 

 

Princip membrány je patrný z Obr. č. 56. Při zatížení ložiska se sníží mezera v oblasti 

škrtící plochy h , což sníží průtok a zvýší tlak v kapse Tp , který nadzvedne membránu. 

Nadzvednutím membrány se zvýší tlak a průtok, který opět zvýší mezeru v oblasti škrtící 

plochy do původní výšky h . 

U regulačních prvků s membránou je nebezpečí, že při určitém tlaku a průtoku dojde 

k rozvibrování membrány, která destabilizuje průtok čerpadla. Na toto je důležité pamatovat 

při výběru tohoto regulačního prvku. 

 

 



 48

6.5. PM-Regulátor 

Zkratka PM znamená Progressiv-Mengeregler (Progresivní regulátor průtoku). Použití 

PM-regulátoru zajišťuje jak rovnoměrnou distribuci kapaliny do kapes, tak regulaci konstantní 

mezery v oblasti škrtící plochy. Ztráta tlaku ve škrtících členech, která se přeměňuje na teplo, 

je závislá od zatížení. Nevýhodou tohoto systému je složitost regulačního prvku, který musí 

být pro každou kapsu zvlášť, a vysoké pořizovací náklady. Tento systém je přímo určený pro 

velký rozsah zatížení s nerovnoměrným zatěžováním. 

 

Obr. č. 57 – PM-Regulátor [11] 

 

Princip PM-Regulátoru je patrný z Obr. č. 57, kde na horní i na dolní stranu membrány 

působí tlak kapaliny. Na dolní straně působí tlak snížený laminárním škrcením. Při zatížení 

ložiska se sníží mezera v oblasti škrtící plochy h , což sníží průtok a zvýší tlak v kapse Tp , 

který nadzvedne membránu. Nadzvednutím membrány se zvýší tlak a průtok, který opět 

zvýší mezeru v oblasti škrtící plochy do původní výšky h . 

 

 

Obr. č. 58 – PM-Regulátory [24] 
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6.6. Samoregulační jednotky 

Největší výhoda samoregulačních jednotek je ta, že nepotřebují žádný distribuční systém 

a zajišťují si regulaci konstantní mezeru v oblasti škrtící plochy. Nevýhodou je, že je lze 

aplikovat pouze na uzavřené vedení. Princip je patrný z následujících obrázků. 

 

 

Obr. č. 59 – Samoregulační kapsa a její princip [19] 
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Tyto jednotky jsou vyráběny např. firmou ZOLLERN GmbH & Co. KG, která je nazývá 

‘ZOLLERN bearing clearance compensator’. 

 

Obr. č. 60 – Princip samoregulační jednotky [12] 

 

Obr. č. 61 – Samoregulační jednotky firmy Zollern [12] 
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6.7. Servostatické jednotky 

Servostatická vedení patří do skupiny hydrostatických vedení, kde předřadný hydraulický 

odpor buňky pracuje se zpětnou polohovou vazbou tak, aby byla zachována stála poloha 

zpravidla pohybujícího se tělesa vůči jinému tělesu obráběcího stroje. Podle vázanosti 

zpětné vazby je možné udržovat: 

a) stálou mezeru v oblasti škrtící plochy, jeli zpětná vazba mezi dvojicí těles tvořících 

vedení, 

b) stálou polohu pohybující se části vedení: mění se podle potřeby mezera v oblasti 

škrtící plochy, jeli zpětná vazba vztažena mimo dvojici těles vedení, např. k řídící 

plošce tělesa. 

Zpětná vazba může být mechanická, hydraulická, elektrická. [26] 

 

 

Obr. č. 62 – Servostatická jednotka s mechanickou zpětnou vazbou [26] 

Obr. č. 62 představuje zpětnou vazbu s mechanickým sledovacím dotykem, který ovládá 

předřadný hydraulický odpor jednotky. Zpětná vazba je mezi dvojicí těles vedení, a tedy 

zabezpečuje stálou mezeru v oblasti škrtící plochy. Příklad zajímavého servostatické vedení 
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s hydraulickou zpětnou vazbou, vztaženou k tělesu 3 mimo dvojici vedení, je na Obr. č. 63, 

kde H = konst. při proměnlivém h. [26] 

 

Obr. č. 63 – Servostatická jednotka s hydraulickou zpětnou vazbou [26] 



 53

 

7. Odsávání oleje 

U hydrostatických ložisek, kde nelze zajistit dostatečný odvod kapaliny se používá 

odsávání oleje zpět do nádrže. Jedno z možných technických řešení je vidět na Obr. č. 9. 

Nevýhodou je další spotřeba energie na odsávání a složitější technické řešení 

hydraulického obvodu hydrostatického ložiska. 

 

 

Obr. č. 64 –Přímočaré hydrostatické otevřené vedení suportu soustruhu [26] 

 

Obr. č. 65 –Přímočaré uzavřené hydrostatické vedení suportu soustruhu [26] 
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8. Ztrátový výkon ložiska 

V hydrostatickém ložisku, když je v klidu i v pohybu, proudí kapalina, což způsobuje 

ztráty. Jelikož hydrostatické ložisko z pohledu fyziky na venek nekoná žádnou práci, tak 

veškerý dodávaný výkon potřebný pro funkci tohoto ložiska se přeměňuje na ztráty. Tyto 

ztráty vznikají na dvou místech při převodu elektrické energie na energii tlakovou 

(elektromotor, čerpadlo) a při proudění kapaliny v hydraulickém odvodu (ztráty v potrubí, 

v hadicích, ve šroubení, ve ventilech, v oblasti škrtící plochy). 

 

 

Obr. č. 66 – Vznik tepla [11] 

 

Teplo vzniklé pohybem jedné hydrostatické jednotky se vypočte dle vztahu: 
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 ( 34 ) 

kde je mA -  plocha meziplochy [ 2m ], 

 TA -  plocha kapsy [ 2m ], 

 SA -  plocha škrtící plochy [ 2m ], 

 RP -  ztrátový výkon ložiska vzniklý pohybem [ W ]. 

 

 

Obr. č. 67 –  Plocha kapsy a škrtící plochy [11] 
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V ložisku vlivem tření kapaliny vzniká třecí síla, která působí proti pohybu, vypočte se dle 

vztahu: 
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  ( 35 ) 

 

, který vychází ze základního vztahu 
dy

dv
ητ   [6] ( 2 ). Další ztráty, které vznikají 

jsou v potrubí. Tyto tlakové ztráty lze vypočítat Hagen-Poiseuilleovým zákonem. 
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9. Analýza a výběr vhodného typu hydrostatického ložiska 

Technologie, kterou bude stroj PSM provádět vyžaduje maximální přesnost pohybu lože a 

maximální rovnoměrnost pohybu. Vysoká tuhost, minimální tření a charakteristika tření jsou 

vlastnosti hydrostatického ložiska, které splňují požadavky na toto lože. 

Tab. č. 2 Porovnání ložisek [27] 

 
Ložisko 

s valivými elementy
Aerostatické 

ložisko 
Hydrostatické 

ložisko 

Tlumení - O + 
Tuhost + O + 

Rovnoměrnost 
pohybu O + + 

Vytváření tepla O + - 
Životnost - + + 

Cena + - - 
Hodnocení: - malé, O střední, + velké 

Když už víme, že se na stroj budeme aplikovat hydrostatické ložisko, je nutno určit zda se 

bude jednat o otevřené nebo uzavřené vedení. Pro stroj PSM lze použít jak otevřené tak 

uzavřené vedení. Ovšem z důvodu zatlumení obou složek vertikálních vibrací bylo zvoleno 

ložisko uzavřené. Dále již byl dán průřez stolu již v počátku viz Obr. č. 5, a jelikož nebyl 

nalezen důvod pro jeho nevhodnost, byl rozpracován viz Obr. č. 68. 

 

Obr. č. 68 –  Koncepce hydrostatických ploch 
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Dále je nutno určit druh distribuce oleje do tlakových kapes. 

Tab. č. 3 Vhodnost distribučního systému 

 Výhody pro PSM Nevýhody pro PSM 

Kapilára 

- Nízká cena 
- Jednoduchost 
- Rovnoměrný průtok 

kapaliny 
- Špatná regulace 

konstantní mezery 
v oblasti škrtící plochy 

- Složitější naladění 
ložiska 

- Požadavek na 
rovnoměrné 
zatěžování 

 

Konstantní 
průtok 

- Dobré zkušenosti 
z distribučními 
čerpadly firmy SKF 

- Dobrá regulace 
konstantní mezery 
v oblasti škrtící plochy 

- Větší zástavbové 
rozměry 

Membrána 
- Vynikající regulace 

konstantní mezery 
v oblasti škrtící plochy 

- Vysoká cena 
- Možnost rozvibrování 

membrány 

Samoregulač
ní jednotky 

- Distribuční systém je 
součástí jednotky 

- Vysoká cena 
- Složitější aplikace na 

kamenné části stroje 

Servostatická 
regulace 
jednotek 

- Ideální regulace 
konstantní výšky 
mezerayv oblasti 
škrtící plochy 

- Vysoká cena 
- Nelze běžně koupit a 

samostatný vývoj by 
byl drahý 

 

Pokud by se pro stroj PSM uvažovalo využití pouze pro broušení pinol tak by bylo 

navrženo použití kapilár. Jelikož je nutno předpokládat broušení i jiných obrobků, které by 

mohly nerovnoměrně zatěžovat ložisko, tak je zvolen systém konstantního průtoku pomocí 

distribučních čerpadel. Další věc, která ovlivnila tuto volbu je dobrá několikaletá zkušenost 

s těmito čerpadly. 
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Na spodní ploše stolu jsou 4 hydrostatická vedení. Tyto vedení jsou napájena dvěma 

čerpadly, kde každé má 20 výstupů. Rozložení kapes se vybíralo z následujících variant: 

 

varianta č.1: 

------o------o------o------o------o------o------o------o------o------o------o------    11 jednotek 

---------o------o------o------o------o--------------o------o------o------o----------     9  jednotek 

 

---------o------o------o------o------o--------------o------o------o------o----------     9  jednotek 

------o------o------o------o------o------o------o------o------o------o------o------    11 jednotek 

 

varianta č.2: 

------o------o------o------o------o------o------o------o------o------o------o------    11 jednotek 

---------o------o------o------o------o-------o-----o------o------o------------------     9  jednotek 

 

---------o------o------o------o------o-------o-----o------o------o------------------     9  jednotek 

------o------o------o------o------o------o------o------o------o------o------o------    11 jednotek 

 

varianta č.3: 

------o------o------o------o------o------o------o------o------o------o------o------    11 jednotek 

-------------o------o------o------o------o------o------o------o------o--------------     9  jednotek 

 

-------------o------o------o------o------o------o------o------o------o--------------     9  jednotek 

------o------o------o------o------o------o------o------o------o------o------o------    11 jednotek 

 

varianta č.4: 

------o------o------o------o------o------o------o------o------o------o------    10 jednotek 

---------o------o------o------o------o------o------o------o------o----------     9  jednotek 

 

---------o------o------o------o------o------o------o------o------o----------     9  jednotek 

------o------o------o------o------o------o------o------o------o------o------    10 jednotek 

 

kde je  - hydrostatická plocha, o hydrostatická jednotka. 

 

Byla vybrána varianta č. 1, protože varianta č.2 nemá rovnoměrné zatížení, varianta č.3 

nemá požadované uspořádání „přes sebe“ a varianta č.4 nevyužívá všechny výstupy 

z čerpadla. 

Na boční a horní plochy bylo rozdělení po pěti hydrostatických jednotkách. 
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10. Vlastní řešení stolu 

Stůl je řešen ze dvou částí z desky stolu (šedá barva) a z podstolu (světle modrá) viz Obr. 

č. 69. Na stole jsou umístěny tři distribuční čerpadla. Jelikož cílem diplomové práce je hlavně 

návrh hydrostatického ložiska, tak není řešeno připevnění čerpadel ani jejich napojení na 

ložisko. 

 

 

 

 

Obr. č. 69 –  Zobrazení horních a bočních hydrostatických ploch 
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Obr. č. 70 –  Zobrazení horních a bočních hydrostatických ploch 

 

Tab. č. 4 Značení indexů ve výpočtech 

 
Horní 

kapsy 

Boční 

kapsy 

Dolní kapsy 

vnější 

Horní kapsy 

vnitřní 

Zkratka HK BK DKO DKI 
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Obr. č. 71 – Mezní hodnoty kinematických viskozit podle ISO 3448 [28] 

 

Při volbě oleje je velmi nutné se řídit závislostí viskozity na teplotě. Označení viskózní 

třídy dle ISO3448 odpovídá viskozitě při teplotě 40°C. Musíme si dát pozor na to, že když 

navrhneme hydrostatické ložisko např. na 46 -12 smm   a zvolíme olej viskózní třídy VG 46 

tak na stroji při teplotě 20°C je kinematická viskozita 140 -12 smm  !!! 

Pro stůl stroje PSM je zvolen olej viskózní třídy VG 22, který má při teplotě 20°C 

kinematickou viskozitu 55 -12 smm  . Stroj PSM je umístěn v klimatizované místnosti, což 

přispěje ke konstantní viskozitě oleje. Pro výpočty hydrostatického ložiska potřebujeme znát 

dynamickou viskozitu, kterou vypočteme z následujícího vztahu. 
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s Pa0.058801055 6    ( 36 ) 

kde je  -  kinematická viskozita [ 12 sm  ]. 

10.1. Horní hydrostatické kapsy 

Předpokládá se ideálně tuhé uložení ložiska. Jelikož na přítlačná ložisko je použit jedno 

distribuční čerpadlo s 20 výstupy, tak 10 výstupů je použito na boční přítlačné jednotky a 10 

zbývá na horní přítlačné jednotky. Je vypočtena síla na jednu hydrostatickou jednotku. 

 

N 850
10

8500


HK

HK
THK i

F
F  ( 37 ) 

kde je THKF -  síla na jednu hydrostatickou jednotku [ N ], 

 HKF -  přítlačná síla (voleno) [ N ], 

 HKi -  počet hydrostatických jednotek [1]. 

 

Pokud již známe sílu na jednotku můžeme spočítat redukovanou plochu na jednotku.  

 

226
6

mm 850m 10850
101

850



 

THK

THK
effHK p

F
A  ( 38 ) 

kde je effHKA - redukovaná plocha hydrostatické jednotky [ 2m ], 

 THKp -  tlak v kapse [ Pa ]. 

 

Při určení tlaku v kapse, bylo snahou jít na co nejmenší hodnotu z důvodu, aby vyšly co 

největší hydrostatické jednotky. Poněvadž v tomto případě, kdy je zatížení relativně malé, 

vychází malé rozměry těchto jednotek, tudíž volba většího tlaku by je ještě zmenšila, což by 

snížilo rovnoměrnost zatížení ložiska a také by mohl nastat stav, kdy bude ložisko 

nesestrojitelné. Nejmenší tlak je dán minimálním tlakem distribučního čerpadla, kdy je 

schopno ještě spolehlivě pracovat. Hodnota 1 MPa byla doporučena dodavatelem těchto 

čerpadel. Ztrátový tlak mezi distribučním čerpadlem byl zanedbán. 
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Obr. č. 72 – Sestrojitelné a nesestrojitelné hydrostatická ložisko 

Rozměry kapes byly optimalizovány v programu MathCad pomocí následujících vzorců. 

Zde v této práci se již s hodnotami rozměrů kapes pouze počítá. Pokud by bylo potřeba je 

opět zjistit musely by se z následujících rovnic vyjádřit neznámé, nebo opět použít vhodný 

software. Výpočet si lze prohlédnout v přiloženém programu. Nejdůležitější hodnoty jsou 

uvedeny v následující  tabulce. 

 

Tab. č. 5 Vypočtené rozměry hydrostatického ložiska 

 
Horní kapsy Boční kapsy Dolní kapsy 

vnější 
Horní kapsy vnitřní 

Index HK BK DKO DKI 

Rozměr 

jednotky L x B 
36.2mm x 35mm 38.2mm x 85mm 32.9mm x 90mm 31.7mm x 90mm 

Šířka škrtící 

plochy l 
6.4mm 11.1mm 11.1 11 
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Aby ložisko bylo sestrojitelné, je potřeba zvolit okrajové podmínky 

 

0HKb  ( 39 ) 

kde je HKb - délka škrtící plochy [ m ]. 

 

0HKl  ( 40 ) 

kde je HKl - šířka škrtící plochy [ m ]. 

 

0eHKL  ( 41 ) 

kde je eHKL - redukovaná délka hydrostatické jednotky [ m ]. 

 

0eHKB  ( 42 ) 

kde je eHKB - redukovaná šířka hydrostatické jednotky [ m ]. 

 

Délka škrtící plochy je 

     m 1016.61106.28107.2922 333   eHKeHKHK BLb  

116.6mm HKb  ( 43 ) 

 

Závislost průtoku na tlaku v oblasti škrtící plochy. 
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HK

HKHKTHK
HK l

hbp
Q  

min

l
015.0HKQ  ( 44 ) 

kde je HKh - Redukovaná plocha hydrostatické jednotky [ 2m ], 

 

Efektivní plocha jednotky je 

22633 mm 850  m 10850106.28107.29  
eHKeHKeffHK BLA  ( 45 ) 

 

Šířka jednotky je 

mm 35  m 1035104.6106.28 2333  
HKeHKHK lBB  ( 46 ) 
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Délka jednotky je 

mm 36.2  m 102.36104.6107.29 2333  
HKeHKHK lLL  ( 47 ) 

 

Obr. č. 73 –Rozměry hydrostatické jednotky [11] 

10.2. Boční hydrostatické kapsy 

Je vypočtena síla na jednu hydrostatickou jednotku. 
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kde je TBKF -  síla na jednu hydrostatickou jednotku [ N ], 

 BKF -  přítlačná síla (voleno) [ N ], 

 BKi -  počet hydrostatických jednotek [1]. 

 

Pokud již známe sílu na jednotku můžeme spočítat redukovanou plochu na jednotku.  
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F
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kde je effBKA - redukovaná plocha hydrostatické jednotky [ 2m ], 

 TBKp -  tlak v kapse [ Pa ]. 
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Aby ložisko bylo sestrojitelné, je potřeba zvolit okrajové podmínky 

 

0BKb  ( 50 ) 

kde je BKb - délka škrtící plochy [ m ]. 

 

0BKl  ( 51 ) 

kde je BKl - šířka škrtící plochy [ m ]. 

 

0eBKL  ( 52 ) 

kde je eBKL - redukovaná délka hydrostatické jednotky [ m ]. 

 

0eBKB  ( 53 ) 

kde je eBKB - redukovaná šířka hydrostatické jednotky [ m ]. 

 

Délka škrtící plochy je 

     m 109.201109.73101.2722 333   eBKeBKBK BLb  

mm 201.9 BKb  ( 54 ) 

 

 

Závislost průtoku na tlaku v oblasti škrtící plochy. 
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kde je BKh - Redukovaná plocha hydrostatické jednotky [ 2m ], 

 

Efektivní plocha jednotky je 

22633 mm 2000  m 102000109.73101.27  
eBKeBKeffBK BLA  ( 56 ) 

 

Šířka jednotky je 

mm 85  m 1085101.11109.73 333  
BKeBKBK lBB  ( 57 ) 
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Délka jednotky je 

mm 38.2  m 102.38101.11107.29 333  
BKeBKBK lLL  ( 58 ) 

 

10.3. Dolní vnější hydrostatické kapsy 

Zatížení všech dolních jednotek. 

 

    839.9N 5881.9150027001800  gmmmN ppodsZ  ( 59 ) 

kde je sm -  hmotnost desky stolu [ kg ], 

 podm -  hmotnost podstolu [ kg ], 

 pm -  hmotnost přípravku s polotovarem včetně zatížení od obrábění [ kg ], 

 g -  gravitační zrychlení [ 2sm  ]. 

 

Zatížení dolních vnějších jednotek. 

 

N 920 37500 8
2

839.9 58
F

2

N
F HK

Z
DKO   ( 60 ) 

kde je DKOF -  přítlačná síla [ N ]. 

 

Je vypočtena síla na jednu hydrostatickou jednotku. 

 

N 63.1723
1111

092 37





DKO

DKO
TDKO i

F
F  ( 61 ) 

kde je TDKOF -  síla na jednu hydrostatickou jednotku [ N ], 

 DKOi -  počet hydrostatických jednotek [1]. 

 

Pokud již známe sílu na jednotku můžeme spočítat redukovanou plochu na jednotku.  
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101
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effDKO p

F
A  ( 62 ) 

kde je effDKOA - redukovaná plocha hydrostatické jednotky [ 2m ], 

 TDKOp -  tlak v kapse [ Pa ]. 
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Aby ložisko bylo sestrojitelné, je potřeba zvolit okrajové podmínky 

 

0DKOb  ( 63 ) 

kde je DKOb - délka škrtící plochy [ m ]. 

 

0DKOl  ( 64 ) 

kde je DKOl - šířka škrtící plochy [ m ]. 

 

0eDKOL  ( 65 ) 

kde je eDKOL - redukovaná délka hydrostatické jednotky [ m ]. 

 

0eDKOB  ( 66 ) 

kde je eDKOB - redukovaná šířka hydrostatické jednotky [ m ]. 

 

Délka škrtící plochy je 

 

     m 105.201109.78108.2122 333   eDKOeDKODKO BLb  

mm 201.5 DKOb  ( 67 ) 

 

Závislost průtoku na tlaku v oblasti škrtící plochy. 
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l
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kde je DKOh - Redukovaná plocha hydrostatické jednotky [ 2m ], 

 

Efektivní plocha jednotky je 

2633 m 1063.1723109.78108.21   eDKOeDKOeffDKO BLA  

2mm 63.1723 effDKOA  ( 69 ) 
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Šířka jednotky je 

mm 90  m 1090101.11109.78 333  
DKOeDKODKO lBB  ( 70 ) 

 

Délka jednotky je 

mm 32.9  m 109.32101.11108.21 333  
DKOeDKODKO lLL  ( 71 ) 

 

10.4. Dolní vnitřní hydrostatické kapsy 

 

Zatížení dolních vnitřních jednotek. 

 

N 419.95 39
2

839.9 58

2

N
F Z

DKI   ( 72 ) 

kde je DKIF -  přítlačná síla [ N ]. 

 

Je vypočtena síla na jednu hydrostatickou jednotku. 

 

N 44.1634
99

042 39





DKI

DKI
TDKI i

F
F  ( 73 ) 

kde je TDKIF -  síla na jednu hydrostatickou jednotku [ N ], 

 DKIi -  počet hydrostatických jednotek [1]. 

 

Pokud již známe sílu na jednotku můžeme spočítat redukovanou plochu na jednotku.  

 

226
6

mm 44.1634m 1044.1634
101

44.1634



 

TDKI

TDKI
effDKI p

F
A  ( 74 ) 

kde je effDKIA - redukovaná plocha hydrostatické jednotky [ 2m ], 

 TDKIp -  tlak v kapse [ Pa ]. 
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Aby ložisko bylo sestrojitelné, je potřeba zvolit okrajové podmínky 

 

0DKIb  ( 75 ) 

kde je DKIb - délka škrtící plochy [ m ]. 

 

0DKIl  ( 76 ) 

kde je DKIl - šířka škrtící plochy [ m ]. 

 

0eDKIL  ( 77 ) 

kde je eDKIL - redukovaná délka hydrostatické jednotky [ m ]. 

 

0eDKIB  ( 78 ) 

kde je eDKIB - redukovaná šířka hydrostatické jednotky [ m ]. 

 

Délka škrtící plochy je 

 

     m 104.1991079107.2022 333   eDKIeDKIDKI BLb  

mm 199.4 DKIb  ( 79 ) 

 

Závislost průtoku na tlaku v oblasti škrtící plochy. 

 

 
 

s

m
 1053.2

05.0101112

1002.01994.0101

12

3
7

3

3363
















DKI

DKIDKITDKI
DKI l

hbp
Q  

min

l
015.0DKIQ  ( 80 ) 

kde je DKIh - Redukovaná plocha hydrostatické jednotky [ 2m ], 

 

Efektivní plocha jednotky je 

2633 m 1044.16341079107.20   eDKIeDKIeffDKI BLA  

2mm 44.1634 effDKIA  ( 81 ) 
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Šířka jednotky je 

mm 90  m 109010111079 333  
DKIeDKIDKI lBB  ( 82 ) 

 

Délka jednotky je 

mm 31.7  m 109.321011107.20 333  
DKIeDKIDKI lLL  ( 83 ) 
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11. Návrh hydraulického obvodu hydrostatického ložiska 

 

Obr. č. 74 – Hydraulické schéma pro hydrostatické ložisko [11] 

Pro projekt PSM stačí zpracovat hydraulické schéma pouze od kapes do hydraulického 

agregátu. Hydraulický agregát bude řešen dodavatelskou firmou (pravděpodobně Rexroth), 

protože tento agregát bude zajišťovat tlakový olej i pro ostatní části stroje (odepínání nástrojů 

z vřeten, přípravek na obrobky…. ). Hydraulické schéma hydrostatického ložiska je ovlivněno 

volbou distribučního systému.  

Na Obr. č. 74 je vidět schéma s kapilárním distribučním systémem a s odsáváním oleje. 

V našem případě je použit distribuční systém konstantního průtoku, kde bylo vybráno 

distribuční čerpadlo firmy SKF. Z katalogu distribučních čerpadel byl vybrán systém zvlášť 

primárního a zvlášť distribučního čerpadla, kde primární čerpadlo je součástí hydraulického 

agregátu. Pokud bychom volili integrované primární a distribuční čerpadlo, tak bychom jej 

mohli umístit buď na lože, nebo na stůl. Kdybychom ho umístili na lože, tak bychom museli 

vést všechny výstupy energetickým řetězem, což by zvětšilo jeho průřez a následně by to 

mělo vliv na konstrukci stolu. Kdybychom ho umístili na stůl, tak by mohl nastat problém 

s nasáváním čerpadla. 
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Obr. č. 75 – Distribuční čerpadlo ZM2101-1 

 

Konkrétní typ ZM2101-1 byl dán nejmenším průtokem na jednu kapsu (0.015l/min). Pokud 

bychom volili čerpadlo s vyšším průtokem, tak by nám vycházela malá šířka škrtící plochy, 

což by mohlo způsobit problémy s jeho výrobou (odlitím). 

 

 

Obr. č. 76 – Katalogový list SKF čerpadel [11] 



 74

Dolní hydrostatické plochy budou napájeny ze dvou čerpadel, jedno pro levou polovinu a 

druhé pro pravou polovinu, aby bylo možné doregulovat případné nerovnoměrné zatížení. 

Třetí čerpadlo bude použito pro ostatní plochy. 

 

 

Obr. č. 77 – Měřící bod od firmy Parker [29] 

 

Další komponentou v hydraulickém obvodu je měřící bod. Je to komponenta, která 

umožní připojení tlakoměru. Jelikož v hydrostatickém obvodu je 60 hydrostatických kapes, 

bylo by cenově a zástavbově nevýhodné použít pro každou manometr. Ostatní komponenty 

budou vyspecifikovány až po schválení návrhu. 

 

Tab. č. 6 Oleje vhodné pro hydrostatické ložisko 

Výrobce Označení 

ADDINOL Hydrauliköl HLP 22 

ARAL Vitam GF 22 

BP Energol HLP 22 

ESSO NUTO H22 

MOBIL D.T.E. 22 

SHELL Tellus Oil 22 

PARAMO 
PARAMO HM 22, 

MOGUL HM 22 

LIQUI MOLY HLP 22 

SLOVNAFT MOL Hydro HM 22 AL 
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12. Návrh plánu údržby 

Základními požadavky pro správnou funkci a dlouhou životnost hydrostatického ložiska  je 

běžná kontrola a ošetřování stolu uživatelem. Především se jedná o tyto úkony: 

 

- kontrola a doplňování olejových a mazacích náplní 

- kontrola a ošetřování ochranných krytů 

 

Kontrolu krytů je povinen provádět každý, kdo přijde do styku s tímto strojem. V případě 

zjištění protržení, nebo jiného poškození krytů, je povinen tuto závadu okamžitě nahlásit 

pracovníkovi zodpovědnému za provoz strojů na pracovišti a v případě, že je k tomu daný 

člověk kompetentní, tak je povinen zastavit stroj. Je to z toho důvodu, že do hydraulického 

obvodu hydrostatického ložiska by se mohly dostat nečistoty z pracovního procesu brusky. 

Jedná se o keramický a diamantový prach, který by nenávratně poškodil celý systém 

hydrostatického ložiska a ostatní systémy napojené na stejný hydraulický agregát. Údržbu 

hydraulického agregátu je nutno provádět dle doporučení dodavatele. 

Hydraulický obvod obsahuje komponenty, které je nutno kontrolovat. Tyto komponenty 

umožňují ať již přímo, nebo nepřímo umožňují diagnostikovat tento obvod. Např. kontrola, že 

do každé kapsy je přiváděn olej, je zajištěna měřícím místem umístěným za distribučním 

čerpadlem viz Obr. č. 77. 
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Tab. č. 7 Diagnostické komponenty hydraulického obvodu 

Diagnostické komponenty Způsob kontroly Frekvence kontroly 

Tlakový spínač umístěný 

za distribučním čerpadlem 

Napojením na PLC 

stroje 

Pořád, dle 

možností PLC 

Měřící místo umístěné za 

distribučním čerpadlem 

Pomocí manometru 

zkontrolovat 

rovnoměrnost tlaku ve 

všech kapsách 

1x měsíčně 

Frekvence frekvenčního 

měniče 

Kontrolovat frekvenci 

nutnou pro 

nadzvednutí stolu o 

0.02 mm bez zátěže 

1x denně 

Manometr před 

distribučními čerpadly 

Kontrolovat tlak, jeho 

hodnota by měla 

odpovídat 10barům 

1x denně 

Průtokový spínač 

umístěný za filtrem 

Napojením na PLC 

stroje 

Pořád, dle 

možností PLC 

Rozdílový tlakový spínač 

na filtru 

Napojením na PLC 

stroje 

Pořád, dle 

možností PLC 

Rozdílový manometr na 

filtru 

Kontrolovat tlak, 

ideální hodnota by 

měla odpovídat 0 

barům 

1x denně 

Manometr na mazací větvi 

Kontrolovat tlak, jeho 

hodnota by se neměla 

měnit 

1x denně 

 

Hodnoty(stavy) těchto komponent je nutno pravidelně zaznamenávat. Způsob záznamu 

bude určen dle způsobu zaznamenávání ostatních hodnot celého stroje (Údržbový deník, 

Softwarový systém údržby…….). 
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Tab. č. 8 Návrh kontroly hydraulické kapaliny 

Průběžné kontroly  Termín kontroly Hodnoty 

1. Vzhled denně Vizuální kontrola – nesmí být žádná 

změna olej čirý, bez zápachu, vody a 

sedimentů 

2. Barva denně Vizuální kontrola, nesmí dojít 

k výrazné změně 

3. Číslo kyselosti za 3 měsíce Zvýšení max. o 0,2 mg KOH/g 

4. Kinematická viskozita za 6 měsíců 

doporučené 

hodnoty 

Rozdíl od původní  10% 

(50 – 60 mm2.s-1/20oC)  

5. Obsah vody za 6 měsíců Max. 0,05 % (500 ppm) 

6. Deemulgace 

6.a) Deemulgační char. 

za 12 měsíců 

za 12 měsíců 

Max. 800 s 

Max. 30 min. 

7. Látky nerozpust. v 

hexanu 

za 12 měsíců Max. 0,1 % 

8. Obsah přísad *) za 12 měsíců Obsah přísad nesmí poklesnout pod 

25 % původního obsahu 

9. Mechanické nečistoty za 12 měsíců Kód čistoty podle ČSN 65 6206, max. 

17 / 14 / 11 

10. Koroze 

 

za 6 měsíců nepřítomna 

 

Stav kvality hydraulické kapaliny zásadním způsobem ovlivňuje provozní spolehlivost a 

životnost hydraulických systémů. Proto využití tribodiagnostiky s prostředky přečišťování 

přináší značné ekonomické úspory. 

Olej je charakterizován zpravidla kinematickou viskozitou při 40°C a 100°C, viskozitním 

indexem, bodem vzplanutí a bodem tuhnutí. Vyrobené oleje nemají obsahovat vodu a je 

limitován obsah mechanických nečistot. Dále se u olejů hodnotí termooxidační stálost, 

anilinový bod (který dovoluje posoudit snášenlivost oleje k jednotlivým druhům pryžových 

těsnících materiálů) a povrchové vlastnosti (deemulgační charakteristika, deemulgační číslo, 

odlučivost vzduchu), které reagují i na stopová množství nežádoucích příměsí). [3] 
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Jakost hydraulického oleje se v průběhu provozování stroje mění a použitelnost 

hydraulického oleje limitují zejména tři hlavní faktory : 

 

- chemické stárnutí 

- obsah mechanických nečistot 

- obsah vody 

 

Stanovení těchto faktorů je proto z provozního hlediska velmi důležité, i když často nelze 

provést analýzu přímo u uživatele, ale vzorky odebrané ze strojů se analyzují na 

specializovaných pracovištích. 

Vzorek musí představovat průměrné složení používaného maziva ve strojním zařízení. 

Pro odběr vzorku je vypracováno několik základních postupu, které jsou zakotveny v ČSN. 

Nejpřesnější a pracovně náročná je ČSN 65 6207. Jedná se o odběr vzorků hydraulických 

kapalin, kde je tedy nutné věnovat zvýšenou pozornost množství a velikosti nečistot. 

Všeobecně se vzorky odebírají do čistých vzorkovnic o obsahu 300 ml. Strojní zařízení musí 

být minimálně 20 min. v provozu z důvodu dokonalého promíchání a ohřátí oleje na provozní 

teplotu. Pak odpustíme cca 500 ml oleje do čisté nádoby a nalijeme zpět do zařízení. Po 

propláchnutí odběrných zařízení provedeme odběr cca 200 – 250 ml oleje. Odebraný vzorek 

popíšeme a předáme ke zkoušce. Popis vzorku musí být přesný a čitelný. Na odběru vzorku 

závisí výsledek diagnostiky, a proto je nutné věnovat mimořádnou pozornost.  

 

Po odběru vzorku je nutné provést předběžnou vizuální prohlídku oleje. 

Posoudíme : 

- barvu oleje 

- přítomnost volné a vázané vody 

- viditelné mechanické nečistoty 

- zápach oleje (zředění palivem, přepálený olej v hydraulických zařízeních apod.)  

 

Dále podrobíme olej laboratorním testům. Doporučené mezní jakostní ukazatele je nutné 

posuzovat velmi pečlivě a pro jednotlivá zařízení je  dále rozšiřovat. Hodnoty, které 

doporučujeme pro jednotlivé oleje, vycházejí z dlouholetých provozních zkušeností. Uvedené 

parametry je nutno považovat za doporučené pro všeobecnou orientaci a nebrat je 

dogmaticky pro všechna zařízení a oleje. [3] 
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Závěr 

V úvodu diplomové práce jsou uvedeny koncepce a technická řešení hydrostatických 

lineárních ložisek, načež lze zhodnotit, že není nutné měnit zadanou koncepci průřezu stolu 

s ohledem na funkčnost hydrostatických ploch. Dále jsou konstrukčně určeny rozměry 

podstolu a desky stolu. Také je vyřešeno rozmístění děr v podstolu na rozvod oleje a na 

podlévání. 

Stůl se stává ze dvou částí z desky stolu a z podstolu. Tyto části jsou sešroubovány. V 

desce stolu jsou díry pro zapuštění hlav šroubů a podstůl obsahuje lepící závitová pouzdra. 

Jsou navrženy rozměry, umístění a parametry hydrostatických jednotek. 

Co se týče distribučního systému, tak byl zvolen systém konstantního průtoku pomocí 

distribučních čerpadel firmy SKF. Jako alternativu tohoto systému je možno použít distribuci 

oleje pomocí kapilár, které jsou levné a pro broušení pinol by byly dostačující. Nevýhodou 

této alternativy je nemožnost použití tohoto stroje pro jiné dílce, které by nerovnoměrně 

zatěžovali stůl. 

Je zpracováno hydraulické schéma pro distribuci kapalin do kapes a odsávání oleje ze 

sběrných nádob. Toto schéma bude sloužit pro zapojení hydraulických komponent, pro 

elektrotechniky, kteří dle něj budou zpracovávat elektrotechnickou dokumentaci na stroj a 

pro dodavatele hydraulického agregátu. Pokud by byl tento návrh schválen, je nutné do 

obvodu vyspecifikovat šroubení a přesné označení použitých komponent. 
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Slovníček technických pojmů 

Slovníček technických pojmů, týkající se problematiky obrábění a hydrostatického vedení 

 

Česko-anglický 

 

Fyzikální jevy: 

fyzikální vlastnosti ....................................... physical properties 

hmotnost  .................................................... mass 

hustota ........................................................ density 

měrná tepelná kapacita .............................. specific heat capacity 

síla .............................................................. force 

teplo ............................................................ heat 

teplota ......................................................... temperature 

tepelná vodivost .......................................... thermal conductivity 

vedení tepla ................................................ heat conduction 

 

Problematika obrábění: 

bruska ......................................................... grinding machine 

fréza ............................................................ milling cutter 

frézka .......................................................... milling machine 

kluzné ložisko ............................................. friction bearing 

Obráběcí stroj ............................................. machine tool 
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Česko-německý 

 

Fyzikální jevy: 

tlak .............................................................. Druck 

pohyb .......................................................... Bewegung 

pokles tlaku ................................................. Druckabfall 

průběh tlaku ................................................ Druckverlauf 

průtok .......................................................... Durchflussmenge 

viskozita ...................................................... Viskosität 

zatížení ....................................................... Belastung 

 

Problematika hydrostatického ložiska: 

čerpací kolo ................................................ Pumpenrad 

distribuce oleje otevřená ............................. Ölversorgungssystem ohne Umgriff 

distribuce oleje uzavřená ............................ Ölversorgungssystem mit Umgriff 

hnací kolo ................................................... Antriebsrad 

hydrostatický  .............................................. hydrostatische 

kapsa .......................................................... Tasche 

kluzné ložisko ............................................. Gleitlager 

kluzná plocha .............................................. Gleitfläche 

kluzné vedení .............................................. Gleitführungen 

ložisko ......................................................... Lager 

olejová mezera ........................................... Ölspalt 

průtok oleje ................................................. Ölmenge 

přívod oleje ................................................. Ölzuführung 

směr proudění ............................................. Strömungsrichtung 

tlakové připojení .......................................... Druckanschluss 

 

Obecně 

detail ........................................................... Einzelheit 

rovnice ........................................................ Gleichung 

výpočet ....................................................... Berechnung 

zdroj (informací) .......................................... Quelle 
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