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Seznam použitých značek a symbolů 

Značení Název Jednotky 

α Úhel mezi silami G120 a G120
*
 ° 

β Úhel mezi G120 a G120 x ° 

β1 Zohledňující vliv zatím neznámého krutu, pro jednochodé závity - 

β2 Úhel profilu metrického závitu ° 

βS Součinitel tloušťky svaru - 

 Úhel stoupání závitu ° 

  Úhel mezi silami G120 a G120
**

 ° 

σD Dovolené napětí ve šroubu MPa 

σD1 Dovolené napětí ve šroubu mat. 11 523 sklopného mechanismu MPa 

σo1 Napětí v ohybu v kritickém místě 1 MPa 

σo2 Napětí v ohybu v kritickém místě 2 pro materiál 11343 MPa 

σo3 Napětí v ohybu v kritickém místě 3 pro materiál 11343 MPa 

σOD1 Dovolené napětí v ohybu v místě 1 pro materiál 11 343 MPa 

σred Redukované napětí MPa 

τ Tahové napětí ve šroubu MPa 

τD Dovolené napětí v tahu pro materiál 11 343 MPa 

   Třecí úhel závitu ° 

D1 Malý průměr čepu 1 mm 

D2 Velký průměr čepu 1 mm 

D3 Střední průměr čepu 1 mm 

D4 Průměr čepu 2 mm 

D5 Vnitřní průměr pístnice pneumatického válce mm 

D6 Vnější průměr pístnice pneumatického válce mm 

d1 Rozměr metrického závitu mm 

d2 Rozměr metrického závitu mm 

d3´ Předběžný průměr šroubu mm 

e1 Šířka osazení čepu 1 mm 

e2 Šířka osazení čepu 1 mm 

e3 Šířka otlačení distanční trubky v čepovém spoji 1 mm 

f Statický součinitel smykového tření ocel - ocel - 
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f1 Šířka otlačení v čepovém spoji 2 mm 

f2 Šířka otlačení v čepovém spoji 2 mm 

FC Celková síla působící na píst N 

FrA Síla působící na čep 2 sklopného mechanismu N 

FrAx X-ová složka síly FrA působící na čep 2  N 

FrAy Y-ová složka síly FrA působící na čep 2  N 

FrB Síla působící na čep 1 sklopného mechanismu N 

FrBx X-ová složka síly FrB působící na čep 1  N 

FrBy Y-ová složka síly FrB působící na čep 1  N 

FL Potřebná přítlačná síla pro lamelovou brzdu N 

g Gravitační zrychlení m·s
-2

 

G120 Síla působící na opěradlo ve vzdálenosti 615 mm od čepu ramene 

sklopného mechanismu a kolmá k rameni sklopného mechanismu 

N 

G120
*
 Síla působící na opěradlo ve vzdálenosti 615 mm od čepu ramene 

sklopného mechanismu a kolmá k rameni s kritickým místem 2 

N 

G120
**

 Síla působící na opěradlo ve vzdálenosti 615 mm od čepu ramene 

sklopného mechanismu a kolmá k rameni s kritickým místem 3 

N 

G120 x X-ová složka síly G120 N 

G120 y Y-ová složka síly G120 N 

H1 Nosná hloubka závitu mm 

hm Výška matice mm 

i Počet třecích ploch lamelové brzdy sklopného mechanismu - 

k3 Převodní součinitel napětí ve svaru podle ČSN 05 0120 - 

ks Součinitel statické bezpečnosti - 

m Hmotnost maximální zátěže kg 

Mia Ohybový moment k bodu A, kritické místo 3 N·mm 

Mo1 Ohybový moment od síly G120 na rameni R1 N·mm 

Mo2 Ohybový moment od síly G120
*
 na rameni R2 N·mm 

Mo3 Ohybový moment od síly G120
**

 na rameni R4 N·mm 

P Stoupání závitu mm 

P1 Tlak působící na čep 1 MPa 

P2 Tlak působící na distanční trubku čepu 1 MPa 
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P3 Tlak působící pod pístem MPa 

PD Dovolený tlak pro materiál 11 523 MPa 

PD1 Dovolené napětí v tlaku pro materiál 11 343 MPa 

PD2 Dovolené napětí v tlaku pro materiál 11 500 MPa 

PD3 Dovolená hodnota měrného tlaku v závitech MPa 

PDL Dovolený tlak ve stykové ploše lamel MPa 

PL Tlak ve stykové ploše lamely MPa 

R1 Délka ramene mezi silou G120 a kritickým místem 1 mm 

R2 Délka ramene mezi silou G120
*
 a kritickým místem 2 mm 

R3 Délka ramene mezi Silou G120 a čepem mm 

R4 Délka ramene mezi silou G120
**

 a kritickým místem 4 mm 

R5 Vzdálenost rohu sedáku s upnutím pístnice mm 

Re Materiálová mez kluzu MPa 

RK Reakce působící na rameno kříže N 

RSL Střední poloměr lamel mm 

Rx Odpor kladený šroubovicí závitu matice o úhlu stoupání γ N 

s Vnější průměr matice mm 

S1 Plocha otlačení čepu 1 sklopného mechanismu mm
2
 

S2 Plocha otlačení distančního kroužku čepu 1 sklopného mechanismu mm
2
 

S3 Plocha otlačení čepu 2 sklopného mechanismu mm
2
 

SL Plocha stykové plochy lamely mm
2
 

SSV Plocha svaru mm
2
 

T1 Potřebný kroutící moment lamelové brzdy sklopného mechanismu N·mm 

TR Kroutící moment šroubu N·mm 

Wo1 Kvadratický moment průřez v kritickém místě 1 mm
4
 

Wo2 Kvadratický moment průřez v kritickém místě 2 mm
4
 

Wo3 Kvadratický moment kritického průřezu 3 sklopného mechanismu mm
4
 

x Horizontální délka mezi čepem a místem působení síly G120 mm 

y Vertikální délka mezi čepem a místem působení síly G120 m 

z Minimální počet závitů matice - 
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1 Úvod 

Cílem řešení bakalářské práce je provést návrh a pevnostní výpočet kancelářské židle. Ke 

každodennímu používání je dobré vybrat správnou židli. Již při nákupu je vždy dobré si židli 

osobně vyzkoušet. Při výběru je nutné brát ohled na zdravotní nezávadnost a pohodlí. Ale 

pozor! Ne vždy drahá a pohodlná židle je zdravá. Proto je židle konstruována tak, aby 

vyhověla zásadám správného sezení viz 1.1. Sedák i zádový opěrák je ergonomicky tvarován. 

Zádový opěrák obsahuje bederní opěrku. Je zajištěna možnost nastavení výšky sedáku i 

naklopení zádové opěrky. Zvedání židle je uskutečněno tlačnou spirálovou pružinou a 

zajištění polohy je umožněno pod tlakem v pneumatickém válci. Naklápěcí mechanismus je 

přitahován do minimální polohy zkrutnou pružinou a ta je blokována v určité poloze 

lamelovou brzdou. Materiály židle byly voleny tak aby se židle zařadila mezi střední cenovou 

třídu kancelářských židlí. 

1.1 8 zásad správného sezení [1] 

a) Židle musí mít synchronní mechanismus 

    Při naklánění se dozadu - až lehnutí - se musí zvětšovat úhel mezi sedákem a 

opěrákem s tím, že se sedák mírně nakloní dozadu. 

    Synchronní mechanismus má jednu drasticky nebezpečnou vlastnost: snaží se nám 

posunout zadek dopředu, čímž popírá bod d. (Musíme sedět vzadu). Lze tomu předejít 

nastavením slabšího přítlaku zádové opěry. 

b) Opěrák musí být správně tvarovaný 

    To znamená s boulí v oblasti bederních obratlů (bederní 

opěrka), který správně kopíruje tvar naší páteře (viz. obr 1.1). 

    Vodorovný řez opěrákem by měl být konvexní a ne rovný, nebo 

dokonce konkávní (jako má bohužel většina židlí, například 

síťovaný opěrák nelze z principu vytvarovat konvexně) - protože 

by nás nutil se hrbit. 

  

obr. 1.1 – Lidská páteř 
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c) Sedák musí být správně tvarovaný 

    Tedy tak, aby nám při poloze vleže nestlačoval stehna zespodu. 

    Také nám musí bránit v klouzání zadnice dopředu (opěrák nás vyhání ze židle). 

d) Musíme sedět vzadu 

    Doslova mít zadek umístěný úplně vzadu. Pokud sedíme poposunutí i o pár 

centimetrů více vpředu, bederní opěra je pak k ničemu. 

e) Musíme sedět ve správné výšce 

    Tj. sedět co nejvýše, ale tak, aby ani při "lehnutí si", nebyla stlačena stehna zespodu 

přední hranou sedáku (tzn. při všech nakloněních musí být paty na zemi, popř. na 

podložce). 

    Další výhoda větší výšky sedu je menší stlačení vnitřností. 

    Sedíme-li příliš nízko, máme extrémně stlačené tkáně kolem sedacích kostí. A 

naopak, sedíme-li příliš vysoko, máme extrémně stlačené tkáně na spodku stehen - 

srdce pak není schopno "vytáhnout" krev zpátky z takto "uškrcených" nohou. 

f) Područky musí podpírat pouze lokty, ne zápěstí 

    Područky by měly nadlehčovat ruce, aby nevisely celou vahou na páteři a zároveň 

být tak vzadu, abychom s nimi nenaráželi do stolu (nesmí bránit v přístupu ke stolu - 

musí tedy začínat až za břichem). 

g) Co nejčastěji střídat polohu Sedět - Ležet – Stát 

h) Tvůrčí pracovníci většinou potřebují podhlavník    Často přemýšlejí vleže, hlava by 

jim při neustálém lehání upadla na zem. Správný podhlavník tento problém řeší. 
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obr. 1.2 - Správné sezení u PC [2] 

 

obr. 1.3 - Nesprávné sezení u PC [2]  
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Rešerže 

Kancelářské židle patří mezi nezbytné vybavení každé kanceláře a jsou určeny 

především k celodennímu sezení. Většina kancelářských židlí je vybavena ergonomicky 

tvarovaným opěrákem a sedákem, což nám zpříjemňuje sezení. Kancelářská židle nemá 

spojený napevno sedák a opěrák. Při sedavém zaměstnání je dobré mít kvalitnější 

kancelářskou židli. Pro dlouhodobé sezení jsou vhodné kancelářské židle se synchronní 

mechanikou. Ceny takovýchto  židlí se pohybují od 2 000 Kč až do 20 000 Kč. 

 

obr. 1.4 – Kancelářská židle 

Kancelářská křesla jsou vhodná pro manažery, vedoucí pracovníky nebo ředitele. 

Kancelářská křesla jsou pohodlnější než kancelářské židle. Kancelářské křeslo nám zaručuje 

pohodlné sezení.  U kancelářského křesla je napevno spojený sedák i opěrák.  Levnější 

kancelářská křesla nejsou přizpůsobena pro zdravé sezení, proto se nedoporučují pro sedavé 

zaměstnání. Ceny se pohybují od 1 800 Kč až do 14 000 Kč. 

 

obr. 1.5 – Kancelářské křeslo 
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1.2 Ergonomie [3] 

Ergonomie (z řečtiny ergon práce a nomos zákon) je věda zabývající se optimalizací 

lidské činnosti, a to zejména vhodnými rozměry a tvary nástrojů, nábytku a jiných předmětů. 

 

Podle definice je ergonomie mezioborová disciplína, jejímž cílem je dosáhnout 

přizpůsobení pracovních podmínek výkonnostním možnostem člověka; tento vědní obor 

integruje a využívá poznatky humanitních věd (zejména psychologie práce, fyziologie práce, 

hygieny práce, antropometrie, biomechaniky) a věd technických (např. vědy o řízení, 

kybernetiky, normování atd.). 

 

Cílem je, aby používané předměty a nástroje svým tvarem co nejlépe odpovídaly 

pohybovým možnostem případně rozměrům lidského těla. Například vhodně navržená židle 

má tvarem sedáku sedícímu napomoci, aby seděl vzpřímeně a předcházet tak křivení páteře. 

Podobný význam může mít i výška židle atd. Ergonomie se například zabývá velikostí 

pracovního stolu či šířkou eskalátorů, umístěním a tvarem ovládacích prvků strojů a zařízení. 

Pro optimalizaci práce s počítačem stanovuje například vhodný maximální počet pohybů prstů 

při ovládání klávesnice a zabývá se i uspořádáním prvků na obrazovce. Oblast ergonomie je 

ovšem ještě širší, než je zde naznačeno a zahrnuje i návrh pomůcek pro postižené a podobně. 
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2 Konstrukce kancelářské židle 

Konstrukce byla volena tak, aby byly dodrženy zásady správného sezení. 

- Opěrák 

Je tvořen základní deskou a tvarovými díly z molitanu, všechny díly jsou 

potaženy látkou. 

- Polstrování 

Tvar je volen s ohledem na ergonomii sezení. Tvar středních dílu kopírují 

tvar páteře a zabezpečují tak bederní opěru. Boční díly středí tělo doprostřed 

židle. Polstrování je vyrobeno z molitanu N 3038, který je určen k použití do 

120kg od firmy MOLTEN s.r.o. [4]. Polstrování je přilepeno průmyslovým 

lepidlem Durabond 1203 [5] na základní desku opěráku. 

 

obr. 2.1 – Polstrování opěrky zad 
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- Základní deska opěráku 

Jedná se o odlitek z ABS plastu. Zadní strana je opatřena spojovací 

konzolí pro připojení klopného mechanismu. Díry pro spojení s klopným 

mechanismem jsou opatřeny zalitými maticemi. Základní deska je zpevněna 

žebry. 

 

obr. 2.2 – Základní deska opěráku 

- Čalounění 

Je tvořeno syntetickou látkou. Látka pokrývá polstrování i záda opěráku.  

- Sedák 

Sedák se skládá ze základní desky a tvarovými díly z molitanu. Jednotlivé díly 

jsou potaženy látkou. 
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- Polstrování 

Tvar je volen s ohledem na ergonomii sezení. Střední díly usazují zadek 

do správné polohy. Boční díly středí tělo na židli. Polstrování je vyrobeno 

z molitanu N 3038, který je určen k použití do 120kg od firmy MOLTEN s.r.o. 

[4]. Polstrování je přilepeno průmyslovým lepidlem Durabond 1203 [5] na 

základní desku sedáku. 

 

obr. 2.3 – Polstrování sedáku 

- Základní deska sedáku 

Jedná se o odlitek z ABS plastu. Spodní strana je opatřena dírami pro 

připojení rámu židle a ramen opěradel. Díry pro spojení jsou opatřeny zalitými 

maticemi. 

 

 

- Čalounění 

Je tvořeno syntetickou látkou. Látka pokrývá polstrování i spodní část 

základní desky.  

  

obr. 2.4 – Základní deska sedáku 
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- Sklopný mechanismus 

Ramena jsou tvořena z U profilů. Navzájem jsou spojeny čepovým spojem. 

Přitahování ramene je zajištěno spirálovou zkrutnou pružinou. Poloha je zajištěna 

šroubovým spojem. Pro snížení potřebného utahovacího momentu šroubového spoje 

jsou vloženy třecí lamely viz obr. 2.5. Spojení horního ramene s opěrákem je zajištěno 

šroubovými spoji na spojovací desce tvořené plechem. Spodní rameno je spojeno 

s rámem šroubovým spojem. Povrch ramen, šroubů a čepů je chromován. 

 

obr. 2.6                   obr. 2.5 – Třecí lamely obr. 2.6 – Sklopný mechanismus 

- Rám 

Rám je tvořen výliskem z plechu tloušťky 3 mm. Tento rám je opatřen dírami 

pro spojení šroubovými spoji se sedákem, sklopným mechanismem a ručními 

opěrkami. Na spodní straně se nachází kruhová objímka pro spojení s pneumatickým 

válcem. Spojení objímky a rámu je vyztuženo žebrem. Na rámu se také nachází 

ohýbaný výstřižek pro ukotvení páky na ovládání pneumatického válce. 

obr. 2.5 
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obr. 2.7 - Rám 

 

  obr. 2.8 – Žebro rámu 



 

21 

- Opěrka ruky 

Je tvořena ohýbanou dutou profilovou trubkou, na niž je přilepeno polstrování. 

Spojení s rámem a sedákem je provedeno plechem a šroubovými spoji. 

 

 

  

obr. 2.9 – Opěrka ruky 

obr. 2.10 – Opěrka se spojovacím plechem 
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- Páka ovládání pneumatického válce 

Je vyrobena z ohýbaného drátu. Na konci je vylisována dosedací plocha na ventil 

pneumatického válce. Na opačném konci je umístěné plastové madlo. Páka je 

zalisována do rámu. 

 

- Pneumatický válec 

Jedná se o jednočinný válec. Funkce pneumatického válce slouží k fixaci polohy. 

V horní části je ventil těsněný pryžovým kroužkem Ventil má na spodní části 2 

dorazy, které blokují maximální polohu stlačení. Síla působící na těsnící kroužek je 

vyvozena spirálovou tlačnou pružinou. Dále je použita dutá pístnice. Zdvihání pístu je 

zajištováno pomocí spirálové tlačné pružiny. Pod pružinou je umístěno axiální 

kuličkové ložisko pro umožnění snadného točení židle. Na dně válce se nachází doraz 

minimálního zdvihu pro ochranu pružiny. Těsnění a vodící pásky a těsnící manžeta 

pístu jsou použity od firmy Hennlich s.r.o. [6]. Mazání manžety válce je provedeno 

jednorázově při montáži, kdy se válec namaže tukem. Válec je vybaven teleskopickým 

plastovým krytem. 

obr. 2.11 – Páka ovládání pneumatického válce 
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obr. 2.12 – Řez pneumatickým válcem 

Princip funkce: Po stlačení páky ovládání, páka otevře ventil válce a po zatížení MIN 

50kg dojde k překonání síly pružiny. Po povolení ovládací páky se ventil uzavře a 

dojde k fixaci polohy válce. Při stlačení ovládací páky a nezatížení židle pružina 

zvedne píst do horní úvrati. 
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- Kříž 

Je konstruován jako svařenec. Střed je z trubky, na dně se nachází osazení pro 

ustavení pneumatického válce. Na trubku jsou přivařeny ramena z ohýbaných dutých 

trubek. 

 

obr. 2.13 - Kříž 

- Kolečka 

Kolečka a usazovací pouzdra jsou zakoupena od firmy TENTE-ROLLEN [7]. 

Kolečka mají nosnost každé 60kg Usazovací pouzdra jsou naklepnuta do otvorů 

v ramenech kříže. 

 

obr. 2.14 - Kolečko  



 

25 

3 Výpočet 

Pro kontrolu byla vytipována kritická místa (obr. 3.1) a ta jsou v následujících 

krocích zkontrolována. 

  

obr. 3.1 – Kritická místa 
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3.1 Kritické místo 1 

Na toto místo působí pouze ohybový moment vyvozený opřením se o 

opěradlo. Tento moment vznikl od síly G120, zjištěným v technickém 

experimentu viz příloha 1, na rameni  R1 = 474 mm. Materiál je volen 11 343, 

kde dovolené napětí v ohybu je σOD1 = 120 [MPa] [9]. 

Průřez 

 

obr. 3.2 – Průřez materiálu v kritickém místě 1 

Kvadratický moment průřezu 

Je vypočten pomocí softwaru Autodesk INVENTOR 2011. 

Wo1 = 7854,73 [mm
4
] 

Ohybový moment 

                          [    ]                                   

Napětí v ohybu 

    
   

   
 

     

       
       [   ]                                                      

                   

 Tento díl je pevnostně naddimenzován, je takto volen z estetického a 

konstrukčního hlediska. 
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3.2 Kritické místo 2 

Na toto místo působí pouze ohybový moment vyvozený opřením se o 

opěradlo. Tento moment vznikl od síly G120, zjištěným v technickém 

experimentu viz příloha 1. Materiál je volen 11 343, kde dovolené napětí 

v ohybu je σOD1 = 120 [MPa] [9]. 

Průřez 

 

obr. 3.3 - Průřez materiálu v kritickém místě 2 

Kvadratický moment průřezu  

Je vypočten pomocí softwaru Autodesk INVENTOR 2011. 

Wo2 = 6308,4 [mm
4
] 

Ohybový moment 

Bylo nutno přepočtení síly G120, která je kolmá k ose ramene klopného 

mechanismu na sílu G120
*
, která je kolmá k rameni s kritickým místem 2. 

Zjištění ramene a úhlu mezi silami G120 a G120
*
je provedeno pomocí softwaru 

Autodesk AutoCad 2011. Schéma sil je znázorněno na obrázku 3.4 . 
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obr. 3.4 – Silové schéma opěráku 

    
  

    

     
 

   

      
     [ ]                                                            

        
                        [    ] (3.4) 

Napětí v ohybu 

    
   

   
 

     

      
       [   ]                                                         

Podmínka 

                  

Tento díl je pevnostně naddimenzován, je takto volen z designového a 

konstrukčního hlediska. 

3.3 Kritické místo 3 

Na toto místo působí ohybový moment vyvozený opřením se o 

opěradlo. Tento moment vznikl od síly G120, zjištěným v technickém 
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experimentu viz příloha 1. Materiál je volen 11 343, kde dovolené napětí 

v ohybu je σOD1 = 120 [MPa] [9]. 

 

obr. 3.5 – Průřez materiálu v kritickém místě 3 

Kvadratický moment průřezu  

Je vypočten pomocí softwaru Autodesk INVENTOR 2011. 

Wo3 = 1211,21 [mm
4
] 
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Ohybový moment  

Bylo nutno přepočtení síly G120, která je kolmá k ose ramene klopného 

mechanismu na sílu G120
**

, která je kolmá k rameni s kritickým místem 3. 

Zjištění ramene a úhlu mezi silami G120 a G120
**

je provedeno pomocí softwaru 

Autodesk AutoCad 2011. Schéma sil je znázorněno na obrázku 3.6 . 

 

obr. 3.6 – Silové schéma opěráku 

    
   

    

     
 

   

      
       [ ]                                                        

        
                       [    ] (3.7) 

Napětí v ohybu 

    
   

   
 

       

       
   [   ]                                                             
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Podmínka 

                  

3.4 Kontrola čepů 

Kontrola byla provedena na otlačení čepů. Silový rozbor je nakreslen na obr.3.7, 

kde síla G120 byla nahrazena ohybovým momentem. 

 

obr. 3.7 – Silový rozbor 
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Výpočet potřebných délek 

                             [  ] (3.9) 

                             [  ] (3.10) 

Podmínky rovnováhy 

∑     

                    

          
      

 
 

         

 
 

          

 
      [ ] 

 (3.11) 

∑     

                    (3.12) 

Moment k bodu A 

∑      

                                  

     
                      

  
 

     
                            

  
 

     
                                      

  
        [ ] 

 (3.13) 

                 

                    

                              [ ] (3.14) 

    √    
      

  √                   [ ] (3.15) 

    √    
      

  √                   [ ] (3.16) 
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3.4.1 Kontrola čepu 1 

Protože čepový spoj je složen z čepu a distančních trubek, proto budu 

kontrolovat z jedné strany čep a z druhé strany distanční trubku. Materiál čepu je 

volen 11 523 s dovoleným napětím v tlaku PD=150 [MPa] [9] a u distanční trubky je 

materiál volen 11 343 s dovoleným napětím v tlaku PD1=100 [MPa] [9]. 

 

obr. 3.8 - Řez čepovým spojem 1 

Kontrola na otlačení čepu, pravé strany 

   

   

 
  

 

   

 
           

 

    
 

            
      [   ]               

Podmínka 

                

Kontrola na otlačení distanční trubky, levé strany 

   

   

 
  

 

   

 
     

 

    
 

    
    [   ]                                                          

Podmínka 
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3.4.2 Kontrola čepu 2 

Materiál čepu a je volen 11 500 s dovoleným napětím v tlaku PD2=180 [MPa] 

[9]. 

 

obr. 3.9 – Řez čepovým spojem 2 

Kontrola na otlačení čepu 

   
   

  
 

   

           
 

    

       
       [   ]                         

Podmínka 
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3.5 Výpočet lamelové spojky 

Materiál lamel volen ocel 11 343 s dovoleným napětím v tlaku PD1=100 [MPa] 

[9]. 

 

obr. 3.10 – řez lamelovou spojkou 

Potřebný krouticí moment 

                             [    ]                                               

Potřebná přítlačná síla 

   
  

       
 

     

          
        [ ]                                                          

i – Počet třecích ploch 

f – Statický součinitel smykového tření ocel – ocel [8] 

RSL – Střední průměr lamel 

Styková plocha lamel 

Získána pomocí software Autodesk Inventor 2011 

SL=777,7 [mm
2
] 

Tlak ve stykové ploše 

   
  

  
 

      

      
      [   ]                                                                                   

Podmínka 

PL<PD1 → vyhovuje 

  



 

36 

3.6 Kontrola utahovacího šroubu lamelové spojky 

 

obr. 3.11 – Utahovací šroub 

Volím materiál šroubu 11 523 [9]. 

Mez pevnosti 

Rm = 520 [MPa] 

Mez kluzu 

Re = 333 [MPa] 

Volba předběžného průměru šroubu 

11 DD    

s

L

kd

F Re4
2´

3

1 






  

333

5,454123,1
.2

Re
2 1´

3












 Ls Fk
d = 6,7 [mm]   ze strojírenských tabulek volím 

3d = 6,466 [mm] 

(3.23) 

ks - Součinitel statické bezpečnosti, sk = 2 

1  - Koeficient 1  zohledňující vliv zatím neznámého krutu, pro jednochodé závity 

1 = 1,3[-] 

 

Podle strojírenských tabulek volím šroub M8:        ČSN 01 4013 [9] 

d = 8 [mm] 

d1 = 6,647 [mm] 

d2 = 7,188 [mm] 

P = 1,25 [mm] 
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Úhel stoupání závitu  








188,7

25,1

2 
 arctg

d

P
arctg 3,168 [°] (3.24) 

Třecí úhel ´  




30cos

15,0

2/cos 2

´ arctg
f

arctg


 = 9,826 [°] (3.25) 

- Úhel profilu  = 60° 

f - Volím součinitel smykového tření (ocel-ocel): f= 0,15 [-] [8] 

 

Vodorovná složka RX představující odpor kladený šroubovicí závitu matice o 

úhlu stoupání   a třením v závitech: 

  )826,9186,3(5,4541´  tgtgFR Lx  = 1049,5 [N] (3.26) 

22

3 466,6

5,454144














d

FL
D = 138,3 [MPa] (3.27) 

53

3772


K

R

W

T
 = 71,2 [MPa] (3.28) 

 

Průřezový modul v krutu 

16

466,6

16

33

3 





 d
WK = 53 [mm

3
] (3.29) 

přičemž 

2

188,7
5,1049

2

2 
d

RT XR = 3772 [N·mm] (3.30) 

tedy 

2222 2,7143,1384   Dred = 198,5[MPa] (3.31) 

Bezpečnost 

   
  

    
 

   

     
     [ ]                                                                                    
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Výpočet minimální výšky matice 

207,2188,7

5,4541

312 





 D

L

pHd

F
z = 3,72 závitů (3.33) 

pD3 - Dovolená hodnota měrného tlaku v závitech: volím pro ocel pD3 = 20 [MPa] 

H1 - Nosná hloubka závitu 

2

647,612

2

1
1







ds
H = 2,7 [mm] (3.34) 

Výšku matice hm vypočtu ze vztahu 

25,172,3  Pzhm  = 3,72 [mm]   volím hm = 10 [mm] (3.35) 

3.7 Kontrola rámu 

Rám je zhotoven z materiálu 14 220.4 s mezí kluzu Re = 590 [MPa]. Kontrola je 

provedena metodou konečných prvků viz příloha číslo 4. 

 

obr. 3.12- Rám 

Maximální napětí v žebru dle HMH 

         [   ] 

Bezpečnost 

   
  

    
 

   

   
      [ ]                                                                           
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3.8 Kontrola pístnice pneumatického válce 

Pístnice je kontrolována na ohyb, vzpěr je zanedbatelný, proto nebyl 

kontrolován. Materiál pístnice volen 12 050.1 s mezí kluzu Re = 305 [MPa] [9] 

Ohyb pístnice 

 

obr. 3.13 – Působení síly na sedák a pístnici 

Síla působící na sedák 

                         [ ] (3.37) 

m – Hmotnost maximální zátěže [kg] 

g – Gravitační zrychlení g = 9,81[m/s] 

Ohyb pístnice 

   
  

  
 

       

           
     

 
          

           
     

       [   ]                   

Bezpečnost 

   
  

  
 

   

     
      [ ]                                                                       
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3.9 Kontrola pláště pneumatického válce 

Materiál volen 11 343 s mezí kluzu Re=180 [MPa] [9] 

 

obr. 3.14 – Plášť pneumatického válce 

Plocha pístu 

  
    

 
 

     

 
        [   ]                                                                     

Celková síla působící na píst 

                                     [ ]                               

mc – Celková hmotnost židle nad pístem [kg] 

m – Hmotnost maximální zátěže [kg] 

g – Gravitační zrychlení [m/s
2
] 
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Tlak pod pístem 

   
  
 

 
      

      
      [   ]                                                                               

Tloušťka pláště 

     √
    

   

 

 
    

   

 

 
    

   
 
    

   
 

     √
       

   

 

 
       

   

 

 
       

   
 
        

   
    [   ]           

Bezpečnost 

   
  

    
 

   

  
    [ ]                                                                                          

3.10 Kontrola svaru pláště se dnem 

Materiál pláště i dna je volen 11 343 s mezí kluzu Re = 180 [MPa] [9] 

 

obr. 3.15 – Svar dna pneumatického válce 
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Tah 

  
  

  

   
 

  

         
 

 
      

            
 

     [   ]                           

FC – Síla působící na plochu pístu viz vzorec 3.43 [N] 

SSV – Plocha svaru [mm
2
] 

Bezpečnost 

   
     

  
  

       

   
      [ ]                                                          

3.11 Kontrola svaru kříže 

Kříž vyroben z materiálu 11 343 s mezí kluzu Re = 180 [MPa] [9] 

 

obr. 3.16 – Svar ramene kříže 
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Výpočet reakce RK 

   
        

 
 

                

 
       [ ]                                  

mc – Hmotnost židle působící na svar [kg] 

m – Hmotnost maximální zátěže [kg] 

g – Gravitační zrychlení [m/s
2
] 

n – Počet ramen kříže [-] 

Napětí od ohybu 

  
   

  

    
 

    

 
   

     

 

 

  
   

         

 
  

       

  

      [   ]                                                                          

Redukované napětí 

     
  
  

  
 

    

   
       [   ]                                                                           

k3 – Převodní součinitel podle ČSN 05 0120 [8] k3 = 0,8 [-] 

Bezpečnost 

   
     

    
 

     

     
    [ ]                                                                                

βS – Součinitel tloušťky svaru dle velikosti Z=2,121 na svaru volím βS=2 [-] [8] 

3.12 Výpočet pružiny sklopného mechanismu 

Výpočet je proveden pomocí generátoru zkrutných pružin v software Autodesk 

Inventor 2011. 

3.13 Výpočet tlačné spirálové pružiny pneumatického válce 

Tlačná spirálová pružina umístěná pod pístem je vypočten v příloze číslo 2. 

Tlačná spirálová pružina umístěná pod ventilem je vypočten v příloze číslo 3. 
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4 Závěr 

Cílem řešení bakalářské práce je provést návrh a výpočet kancelářské židle.V práci 

byl proveden návrh a výpočet kritických míst židle. Byla zkontrolována kritická místa 

sklopného mechanismu, pevnostní analýza rámu židle, výpočet kritických míst 

pneumatického válce, výpočty pružin a výpočet svarů kříže. Pro rozsah bakalářské práce 

není možné vše detailně propracovat, tak jako by bylo nutné pro výrobu židle v praxi. 

Komplikace vznikla při pevnostní analýze rámu židle, kdy při maximálním zatížení 

vzniklo vysoké napětí ve spojení s pneumatickým válcem. Tento problém byl vyřešen 

umístěním žebra do tohoto kritického místa. 

Také bylo nutné při konstrukci pneumatického válce pracovat s výpočtem pružiny, 

kdy jsem musel přizpůsobovat pracovní zdvih k průměru válce, aby bylo možné 

požadovanou pružinu vyrobit. 

Při výpočtu lamelové brzdy sklopného mechanismu byl volen větší počet lamel pro 

snížení potřebné osové síly na utahovací šroub sklopného mechanismu. 

Bylo nutno vyhovět zásadám správného sezení. Sedák i zádový opěrák je 

ergonomicky tvarován. Zádový opěrák obsahuje bederní opěrku. Je zajištěno možnost 

nastavení výšky sedáku i naklopení zádové opěrky. 

Všechny díly pevnostně i konstrukčně vyhověly. Cena při sériové výrobě by 

odpovídala cca 5000-6000 Kč. Hmotnost židle je cca 23[kg]. Při práci byl použita 

odborná literatura, normy a počítačový software. V práci jsem prakticky využil znalosti 

získaných na přednáškách a cvičeních při studiu. 
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Příloha I - Technický experiment (Zatížení zádového opěráku) 

Cíl 

Získat sílu působící na opěrák zad při sedu na židli při maximálním zatížení 

m = 120[kg]. 

Způsob měření 

Váha pověšena na desce ve výšce 500 [mm] od podlahy. Nakloněná deska svírá úhel 

80° čili maximální naklopení opěráku. 

 

obr. I.I – Měřící zařízení 



 

 

 

obr. I.II – Schéma měření 

Výpočet 

  
   

      
     [  ] 

Délka ramene je 615[mm] 

                   [  ] 

                   [  ] 

 

Výsledek měření 

Po opření osoby o hmotnosti 82 [kg]. Bylo naměřeno zatížení na váze G82= 10 [kg]. 

Pomocí přímé úměry je síla přepočítána na maximální zatížení židle osobou 120 [kg] 

a to na G120 = 14,63[kg] = 144 [N]. 



 

 

Příloha II - Tlačná pružina pneumatického válce 

Dáno: 

Maximální síla pružiny 

F8 = 740 [N] 

Počáteční síla pružiny 

       [ ] 

Zdvih pružiny 

h = 80 [mm] 

Vnější průměr pružiny 

D1 = 60 [mm] 

NF ≥ 10
5
 

Třída 2, Skupina 3, volím materiál 14 260 

 

                       [ ] 

G = 7,85·10
4
 

Volím φ drátu 

d = 5 [mm] 

           [   ] 

              [   ] 

Tuhost pružiny 

  
      

 
 

       

  
      [      ] 

Odhad středního průměru 

              [  ] 

Předběžný φ d‘ drátu 

     √
    

    

 

   √
      

     

 

      [  ] 

  



 

 

Poměr vinutí 

  
 

  
 

  

     
        [ ] 

Korekční součinitel 

  
     

   
 

          

        
       [ ] 

Korekce φ d drátu 

     √ 
 

       √     
 

           [  ] 

Kontrola 

  
 

 
  

  

   
       [ ] 

  
     

   
 

          

        
       [ ] 

     √ 
 

       √     
 

       [  ] 

                        

                                                            

Pevnostní kontrola 

    
         

    
 

              

      
            [   ] 

Počet činných závitů 

  
    

      
 

             

          
         [ ] 

Celkový počet závitů 

             [ ] 

Výpočet délek tlač. Pružiny: 

Délka pružiny v mezním stavu 

                            [  ] 

Celkový počet obrobených závěrných závitů 

            

Opěrné plochy neobrobené 

                            [  ] 

Součet dovolených vůlí mezi činnými závity 

      
     

  
 

            

  
      [  ] 



 

 

                                    [  ] 

          

l8 = 43 [mm] 

   
  

 
 

   

    
      [  ] 

 

                 [  ] 

                             [  ] 

         

vyhovuje 

Rozvinutá délka 

                      [  ] 

   
  

 
 

   

    
       [  ] 

Vůle mezi závity 

  
  

 
 

      

     
       [  ] 

Volný stav 

                       [  ] 

Podmínka 

                          

                         

  



 

 

Příloha III – Výpočet tlačné spirálové pružiny (Pneumatického válce pod ventil) 

Dáno: 

Maximální síla pružiny 

F8 = 40 [N] 

Počáteční síla pružiny 

      [ ] 

Zdvih pružiny 

h = 5 [mm] 

Vnější průměr pružiny 

D1 = 22 [mm] 

NF ≥ 10
5
 

Třída 2, Skupina 3, volím materiál 14 260 

 

                     [ ] 

G = 7,85·10
4
 

Volím φ drátu 

d = 1,5 [mm] 

           [   ] 

              [   ] 

Tuhost pružiny 

  
      

 
 

     

 
   [      ] 

Odhad středního průměru 

                  [  ] 

Předběžný φ d‘ drátu 

     √
    

    

 

   √
       

     

 

      [  ] 

Poměr vinutí 

  
 

  
 

    

     
        [ ] 

Korekční součinitel 

  
     

   
 

          

        
       [ ] 



 

 

Korekce φ d drátu 

     √ 
 

       √     
 

           [  ] 

Kontrola 

  
 

 
  

    

   
       [ ] 

  
     

   
 

           

        
       [ ] 

     √ 
 

       √     
 

       [  ] 

                        

                                                            

Pevnostní kontrola 

    
         

    
 

              

      
            [   ] 

Počet činných závitů 

  
    

      
 

             

            
         [ ] 

Celkový počet závitů 

             [ ] 

Výpočet délek tlač. Pružiny: 

Délka pružiny v mezním stavu 

                             [  ] 

Celkový počet obrobených závěrných závitů 

            

Opěrné plochy neobrobené 

                           [  ] 

Součet dovolených vůlí mezi činnými závity 

      
     

  
 

            

  
     [  ] 

                                [  ] 

          

l8 =  9 [mm] 

   
  

 
 

  

 
   [  ] 

 



 

 

              [  ] 

                      [  ] 

         

vyhovuje 

Rozvinutá délka 

                       [  ] 

   
  

 
 

  

 
   [  ] 

Vůle mezi závity 

  
  

 
 

  

 
     [  ] 

Volný stav 

                   [  ] 

Podmínka 

                          

                         

  



 

 

Příloha IV - Pevnostní analýza metodou konečných prvků – Rám kancelářské židle 

Konzultant: Ing. Richard Klučka 

Zadání 

Stanovení hodnot red. napětí dle HMH, stanovení posuvů, použít počítačovou analýzu. 

Výpočet proveden pro 3 testy: Test 1 – Zatížení sedáku hmotností 120 [kg]. 

Test 2 – Zatížení při sednutí na sedák, položení 

rukou na opěradla a zádový opěrák 

nastaven na maximální odklon.  

Test 3 – Zatížení vzniklé při posazení se na jedno 

Opěradlo. 

 

obr. IV.I - Rám 

 

obr. IV.II - Rám 



 

 

Výpočtový model 

Výpočtový model 1 

 Užití numerických metod - MKP 

 Získán použitím Ansys 13 Release 

 Použit pro Test 1 a Test 2 

 

obr. IV.III - Geometrie 

Pro usnadnění výpočtu použita funkce symetrie v rovině YZ. 

 

obr. IV.IV - Geometrie užití funkce symetrie a znázornění koordinačních systémů 



 

 

Výpočtový model 2 

 Užití numerických metod - MKP 

 Získán použitím Ansys 13 Release 

 Použit pro Test 3 

 

obr. IV.V – Geometrie 

 

obr. IV.VI – Geometrie s koordinačním systémem 



 

 

Diskretizovaný model 

Model 1 

 

obr. IV.VII - Výpočtová síť modelu 1 

Síť 

Metoda: Tetrahedrons, to znamená užití tetrahedrických elementů – viz obr. IV.VIII. 

 

 

obr. IV.VIII – Tetrahedrický element 

Velikost hrany elementů nastavena na 7 [mm]. 

Ve vytypovaných kritických místech je síť nastavena na velikost hrany elementu 5 [mm]. 

Počet elementů: cca 6000 

Počet uzlů: cca 12 000 

  



 

 

Model 2 

 

obr. IV.IX – Výpočtová síť modelu 2 

Síť 

Metoda: Tetrahedrons, to znamená užití tetrahedrických elementů – viz obr. IV.VIII. 

 

Velikost hrany elementů nastavena na 7[mm]. 

Ve vytypovaných kritických místech je síť nastavena na velikost hrany elementu 5 [mm]. 

Počet elementů: cca 11000 

Počet uzlů: cca 22 000 

 

Materiálový model 

Užitý materiál - ocel 

Materiálová konstanta         [   ] 

Poissonova konstanta       [ ] 

  



 

 

Okrajové podmínky 

Test 1 – Zatížení pouze sedáku hmotností 120 [kg] 

Použity okrajové podmínky: 

 

obr. IV.X – Aplikace okrajových podmínek Test 1 

Standard Earth Gravity – Direction -Y tíhové zrychlení 9,8 [m/s
2
] 

Fixed support – do místa spojení s pneumatickým válcem - odebrány uzlům všechny 

na „ploše“ posuvy ve směrech 

X, Y, Z 

Displacement – zakázán posun uzlům na spojovací ploše se sedákem v ose „X“ 

Point Mass - 62,858 [kg] 

global coordinate system x = 0 [mm], y = 0 [mm], z = 113 [mm] - hmotný bod 

vyvozený sednutím na sedák hmotností 120kg 

  



 

 

Test 2 - Zatížení při sednutí na sedák, položení rukou na opěradla a zádová opěrka nastavena 

 na maximální odklon 

Použity okrajové podmínky: 

 

obr. IV.XI – Aplikace okrajových podmínek Test 2 

Standard Earth Gravity – Direction -Y tíhové zrychlení 9,8 [m/s
2
] 

Fixed support – do místa spojení s pneumatickým válcem - odebrány uzlům 

na „ploše“ všechny posuvy 

ve směrech X, Y, Z 

Displacement – zakázán posun uzlům na spojovací ploše se sedákem v ose „X“ 

Point Mass - 3,7 [kg] 

coordinate systém 1 x = 166[mm], y = 0 [mm], z = 0 [mm] – hmotný bod 

vyvozený tíhou ruky na opěradlo 

Point Mass 2 - 55 [kg] 

global coordinate system x = 0 [mm], y = 0 [mm], z = 113 [mm] – hmotný bod 

vyvozený sednutím na sedák 

Remote Force – 75,316 [N] 

coordinate systém 1 x = 80 [mm], y = 0 [mm], z = 0 [mm] – síla vyvozená 

reakcí na opěrák ve spoji se sedákem 



 

 

Remote Force 2 – 12,5 [N] 

coordinate system 2 x = 0 [mm], y = 605,7 [mm], z = -171,8 [mm] – síla 

vyvozená opřením o zádovou opěru, X-ová souřadnice 

Remote Force 3 –70,9 [N] 

coordinate system 2 x = 0 [mm], y = 605,7 [mm], z = -171,8 [mm] - síla 

vyvozená opřením o zádovou opěru, Y-ová souřadnice  



 

 

Test 3 – Zatížení vzniklé při posazení se na jedno opěradlo 

Použity okrajové podmínky: 

 

obr. IV.XII- Aplikace okrajových podmínek Test 3 

Standard Earth Gravity – Direction  -Y tíhové zrychlení 9,8 [m/s
2
] 

Fixed support – do místa spojení s pneumatickým válcem - odebrány uzlům všechny 

na „ploše“ posuvy ve směrech 

X, Y, Z 

Displacement – zakázán posun uzlům na spojovací ploše se sedákem v ose „X“ 

Point Mass - 60 [kg] 

coordinate systém 1 x = 166 [mm], y = 0 [mm], z = 0 [mm] – hmotný bod 

vyvozený sednutím na sedák 

Remote Force – 1221,3 [N] 

coordinate systém 1 x = 80 [mm], y = 0 [mm], z = 0 [mm] – síla vyvozená 

reakcí na opěrák ve spoji se sedákem 

  



 

 

Získanná řešení 

Test 1 – Zatížení pouze sedáku hmotností 120 [kg] 

 

obr. IV.XIII – Redukované napěti (dle HMH) 

 

 

obr. IV.XIV – Redukované napětí (dle HMH), detail žebra 



 

 

 

obr. IV.XV – Posuvy [mm] 

Maximální napětí téměř 243 [MPa] 

Maximální posuv přesahuje hodnotu 0,4 [mm]  



 

 

Test 2 - Zatížení při sednutí na sedák, položení rukou na opěradla a zádová opěrka nastavena 

 na maximální odklon 

obr. IV.XVI – Redukované napětí (dle HMH) 

 

obr. IV.XVII – Redukované napětí (dle HMH), detail žebra 



 

 

 

obr. IV.XVIII – Posuvy [mm] 

 

Maximální napětí téměř 358 [MPa] 

Maximální posuv překračuje hodnotu 0,6 [mm] 

  



 

 

Test 3 – Zatížení vzniklé při posazení se na jedno opěradlo 

 

obr. IV.XIX – Redukované napětí (dle HMH) 

 

obr. IV.XX – Redukované napětí dle HMH, detail spojovacího nátrubku 



 

 

 

obr. IV.XXI – Posun [mm] 

Maximální napětí téměř 88 [MPa] 

Maximální posuv převyšuje hodnotu 0,4 [mm] 

  



 

 

Závěr 

Z provedených pevnostních analýz vyplívá, že v Testu 2 - Zatížení při sednutí na sedák, 

položení rukou na opěradla a zádová opěrka nastavena na maximální odklon se pohybuje 

redukované napětí (dle HMH) do 358 [MPa] a posuvu do 0,7 [mm]. 

  



 

 

Příloha V – Obrázky 

 

obr. V.I 

 

obr. V.II 



 

 

 

 

obr. V.III – Sklopný mechanismus zádového opěráku 

 

obr. V.IV 



 

 

 

obr. V.V 

 


