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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

ZLÁMALÍK, R. Návrh flexibilní řezací jednotky (cutTex): Bakalářská práce. Ostrava: 

VŠB- Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů                     

a konstruování, 2013, 56 s. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. 

 V bakalářské práci se zabývám návrhem bočního posuvu řezací jednotky na stoji 

cutTex. V první části Bakalářské práce jsem provedl seznámení s danou problematikou      

a vypracoval stručnou rešerši na téma lineární posuvné soustavy. Dále jsem zpracoval 

návrh pohonu pro boční posuv řezací jednotky . V další části jsem navrhl umístění daného 

pohonu. V poslední části práce jsem provedl výpočet pohybového ústrojí a MKP analýzu 

vybraných součástí. V příloze bakalářské práce je zpracovaná veškerá výkresová 

dokumentace.  

 

 

ANNOTATION OF THE BACHELOR THESIS 

 

ZLÁMALÍK, R. design of flexible cutting unit (cutTex): Bachelor thesis. Ostrava: VŠB - 

Technical University of Ostrava, Faculty of Engineering, Department of Production 

Machines and Design, 2013, 56 p Supervisor: doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. 

The work deals with the design of the lateral displacement cutter on the machine 

„CutTex“. In the first part of the thesis I made familiarization with the issues and prepared 

a brief solutions on a linear sliding system. I also prepared the draft of an actuator for the 

lateral displacement cutter. In the next section I proposed the location of the actuator.       

In the last part I calculated the musculoskeletal system and FEM analysis of selected 

components. In the Annex of this work is prepared all the drawings. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

 

Fš Zatěžující síla na šroub [N] 

vš Rychlost pohybu matice [m/s] 

Rmmin Mez pevnosti v tahu [MPa] 

Remin Mez kluzu v tahu [MPa] 

σdovt Dovolené napětí v tahu [MPa] 

kš Součinitel bezpečnosti [-] 

d´3 Předběžný průměr jádra šroubu [mm] 

βk Součinitel zahrnující vliv smykového napětí [-] 

d Velký průměr závitu šroubu [mm] 

d2 Střední průměr závitu šroubu [mm] 

d3 Malý průměr závitu šroubu [mm] 

Ph Stoupání závitu šroubu [mm] 

D1 Malý průměr závitu matice [mm] 

γ Úhel stoupání závitu šroubu [°] 

ϕ´ Úhel tření v závitové drážce [°] 

β  Vrcholový úhel závitu šroubu [°] 

fz Součinitel tření v závitové drážce [-] 

Mz Moment tření v závitu šroubu [N m] 

τ Smykové napětí ve šroubu [MPa] 

σt Tlakové, Tahové napětí ve šroubu [MPa] 

σred Redukované napětí [MPa] 

nš Otáčky šroubu [s-1] 

ηš Účinnost šroubu [-] 

h Výška matice [mm] 

pdov Dovolený tlak [MPa] 

Pe Výkon elektromotoru [W] 

i Převodový poměr [-] 

Mk Točivý moment [N m] 

l Délka pera [mm] 
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l´ Činná délka pera [mm] 

t1 Hloubka drážky v náboji [mm] 

t Hloubka drážky v hřídeli [mm] 

b Šířka pera [mm] 

τD Dovolené smykové napětí [MPa] 

F0 Obvodová síla [N] 

τs Smykové napětí [MPa] 

p1 Měrný tlak [MPa] 

P2 Měrný tlak  [MPa] 

FG Gravitační síla [N] 

Mo Ohybový moment [N m] 
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1. Úvod 

 

 Rakouská firma B. S. W. –Bag Solution Wordwide vznikla v roce 2005 ve Vídni. 

Firma BSW se zabývá zpracováním polypropylenu, konstrukcí a vývojem strojů pro 

výrobu tkaného pytle. Firma se snaží držet celosvětového trendu a velmi často zdokonaluje 

původní provedení strojů a věnuje hodně úsilí novým prototypům. 

 

 CutTex 750 viz obr. 1 funguje na principu ultrasonického svařování a následného 

řezání. Tento stroj byl vyvinut z důvodu snížení nákladů a zvýšení produktivity pro 

podélné rozřezání nekonečného rukávu. V minulosti byla tato řezací jednotka součástí 

pletacího stroje, který vytvářel přímo rozřezanou tkaninu. Pro vysvětlení byli v minulosti 

navíjeny dvě cívky z jednoho pletacího stroje zároveň, v dnešní době pletací stroj navíjí 

jednu cívku nekonečného rukávu.  

 

 

Obr. 1 - Stroj cutTex 750 [5] 
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Nevýhody starého provedení byli:  malá rychlost pletení 

   stroj byl příliš složitý  

  větší náročnost na obsluhu.  

 

Výhody použití stroje CutTex 750/1300 jsou:  jednoduchost  

  vysoká rychlost řezání  

  snadná manipulace 

 

 Tento stroj se skládá ze tří hlavních částí. Z jeřábové dráhy, odvinovacího vozíku, 

samotný řezací stroj. Jeřábová dráha slouží k transportu s materiálem a to pro zavěšení     

do odvinovacího vozíku a vyjmutí nařezaných rolí ze stroje. Odvinovací vozík slouží 

k zavěšení tkaniny pro snadné odvíjení tkaniny. Samotný řezací stroj se skládá z několika 

částí. V základním stroji je umístěná soustava válců, které slouží jak k napínání tkaniny  

tak i k vedení tkaniny strojem. Ve stroji jsou umístěny tři elektrické pohony a to pohon pro 

odvíjecí válec a pro dva navíjecí válce rozřezané tkaniny.  

 Nejdůležitější částí tohoto stroje je řezací jednotka, která je složena z několika částí. 

Řezací hlava- je složena z ultrasonické jednotky a z keramických nožů. Ultrasonická 

jednotka funguje na principu vysokofrekvenčního kmitočtu, kde přítlakem vůči ozubenému 

kolečku dochází k tepelnému svařování pytle. Dále je nekonečný rukáv rozřezán po obou 

stranách keramickými noži (viz Obr. 2). Pokud by nebyla tkanina v místě řezu tepelně 

svařena, došlo by k jejímu rozpadu po rozřezání. Po rozřezání nekonečného pytle je 

tkanina rozdělena na dvě plátna, přes soustavu válců napínána a navíjena na dvě navíjecí  

ústrojí. 
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Obr. 2 - Podélné řezání nekonečného rukávu 

 

CutTex 750/1300 se skládá z následujících částí: 

1. Odvíjecí zařízení 

2. Ovládání pozice odvíjecího zařízení 

3. Podávací zařízení 

4. Ultrasonické řezací zařízení 

5. Dvě navíjecí ústrojí 

6. Elektrický řetězový kladkostroj pro manipulaci s navinutou tkaninou 
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1 Specifikace problému 

 

 V bakalářské práci se zabývám návrhem bočního posuvu řezací jednotky na stroji 

CutTex 750, tak aby nedocházelo k nerovnoměrné tloušťce namotávání na okrajích 

nařezané tkaniny. Cílem je namotání tkaniny, tak aby se okraje střídavě překrývaly            

v rozptylu ±10 mm při rychlosti posuvu od 0,0004 - 0,0006 m/s. Takové namotání tkaniny 

vede k rovnoměrnému povrchu namotané role a k lepšímu opětovnému zpracování.  

 Základem problému je při následujícím zpracování na laminačním stroji, na krajích 

tkaniny docházelo ke ztrátě napnutí a tvořili se tak zvané vlnovky. Což zapříčiňuje větší 

zmetkovitost. Tento problém vzniká při samotném řezání tkaniny, kdy při natavení 

ultrasonickými jednotkami dochází k rozdílné tloušťce okrajů tkaniny. Na obr. 3 jsou 

vyfoceny dvě namotané role tkaniny, vlevo namotaná tkanina bez použití bočního       

posuvu, vpravo namotaná tkanina s použitím bočního posuvu. 

  

 

Obr. 3 - Namotání tkaniny s bočním posuvem vpravo a bez bočního posuvu vlevo 
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2 Rešerše dané problematiky 
 

 Na stroji Cuttex, bylo zapotřebí navrhnout lineární posuvnou soustavu., tak aby řezací 

soustava vykonávala přímočarý pohyb do stran, s posuvem  ±10 milimetrů. K řešení této 

problematiky se naskytuje mnoho možných řešení, ale ne každé jde aplikovat na stroj 

Cuttex tak, aby vyhovovali prostorové možnosti umístění mechanismu posuvu a pohonu. 

Proto jsem se snažil navrhnout nejjednodušší a nejlevnější variantu 

 

 Lineární posuvné soustavy 

 Pod pojmem lineární posuvné soustavy si musíme představit nejen samotný pohon,  

ale také vedení, které určuje směr a dráhu pohybu. Dále mazání, odměřování polohy a také 

přívod medií a ochrana proti nečistotám. Na obr. 4 můžeme vidět schematické rozdělení 

lineární posuvné soustavy. 

 

 

Obr. 4 - Členění lineární posuvové soustavy [1] 
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2.1  Asynchronní motory 

 

 Asynchronní motory jsou jedny z nejpoužívanějších elektromotorů v průmyslu a ve 

strojírenství. Jejich četné využití je zásluhou jejich konstrukční jednoduchosti, prostorové 

nenáročnosti, nízké pořizovací ceně a spolehlivosti. Jednou z hlavních předností je také 

nenáročnost na údržbu. 

 K dosažení lineárního pohybu pomocí asynchronního motoru je potřeba různých 

pomocných mechanismů na transformaci pohybu. Těmito mechanismy se z části zmenšuje 

účinnost samotného pohonu, ale při zvolení vhodného konstrukčního provedení ztráty 

nemusí být nijak velké. Nedílnou součástí pohonu pomocí asynchronního motoru je 

převodová skříň, pomocí které se dostaneme na požadované otáčky a požadovanou 

rychlost posuvu. Připojení elektromotoru na převodovou skříň může být dvojího typu, buď 

v provedení: motor, spojka, převodová skříň a následně mechanismus pro transformaci 

pohonu, nebo tak zvaná "elektropřevodovka" - viz obr. 5 (převodová skříň je na přímo 

připojená k elektromotoru). První provedení připojení elektromotoru s převodovkou se 

používá pro mechanismy, které jsou namáhány velkými silami. Při použití 

"elektropřevodovky" nám odpadne jeden spojovací člen, a tím nám vzroste i účinnost 

pohon. 

 

Obr. 5 - Motor s převodovkou od firmy Lenze [8] 

 

 

 



 

Výhody použití asynchronních motor

  

  

 

Nevýhody použití asynchronních motor

  

 

2.2  Lineární motor

 

 Ve strojírenském prů

často získává převodem rota

velký rozvoj lineárních motor

pohybu na lineární pohyb. Z tohoto d

a má lepší dynamiku pohybu. Na úkor kvality a p

lineárního motoru. 

Obr.

Výhody lineárních motorů
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Výhody použití asynchronních motorů: - Nízká pořizovací cena 

 - Nenáročnost na údržbu 

 - Spolehlivost a trvanlivost 

Nevýhody použití asynchronních motorů:  - Nutnost použití mechanismu pro 

-  Transformaci pohybu 

Lineární motor 

Ve strojírenském průmyslu a jeho odvětvích je často využíván lineární pohyb

řevodem rotačního pohybu hřídele elektromotorů. V dnešní dob

velký rozvoj lineárních motorů obr. 6, u kterých odpadává nutnost p

pohybu na lineární pohyb. Z tohoto důvodu se stává lineární motor p

a má lepší dynamiku pohybu. Na úkor kvality a přesnosti práce roste po

Obr. 6 - Lineární motor od výrobce HIWIN [6]

 

Výhody lineárních motorů:  - Rychlost posuvu až 20 m/s 

- Přesnost polohy s tolerancí ±0,001 mm

- Dynamika pohybu 

- Přesná opakovatelnost polohy 

 

Nutnost použití mechanismu pro    

 

asto využíván lineární pohyb, který se 

ů. V dnešní době nastává 

, u kterých odpadává nutnost převodu rotačního 

vodu se stává lineární motor přesnější, rychlejší       

esnosti práce roste pořizovací cena 

 

[6] 

0,001 mm 
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Nevýhody lineárních motorů: - Vysoká pořizovací cena 

  - Velké množství  kabelů 

  - Objemná konstrukce 

  - Princip lineárního motoru 

 

 Lineární motor pracuje na principu synchronního (v některých případech                        

i asynchronního) stroje s permanentními magnety, které jsou uspořádány za sebou v 

přímce. Stator motoru ve většině případů obsahuje permanentní magnety. Póly 

permanentních magnetů se střídají. Za rotor je označována ta část, která je             

pohyblivá a obsahuje vinutí cívek - viz. obr. č. 7. 

 

Obr. 7 - Princip lineárního motoru [7] 

 

Výčet základních parametrů lineárních pohonů: 

• Posuvná síla:  100 - 10 000 N 
• Výkon: 2 - 50 kW 
• max. rychlost: 45 m/s 
• zrychlení:  až 600 m/s2  
• přesnost: až 0,001 mm 
• délka:  100 m i více  

 

 

 

 



17 
 

 
 Stroj Cuttex nedisponuje žádnou těžkou technikou a nároky na výkon pohonu nejsou 

náročné,proto je nejschůdnějším řešením použít elektromotor s převodovkou. K docílení 

přesnosti a spolehlivosti jsem zvolil motor s převodovkou od firmy Lenze, kde je kladen 

důraz na vysokou výkonnost a také tvarovou kompaktnost. Jejich nabídka zahrnuje běžné 

průmyslové motory s převodovkou v rozsahu výkonu až do 45 kW. "Elektropřevodovky" 

od firmy Lenze mají vysokou účinnost a pohony jsou velice efektivní, tím pádem splňují 

vysoké nároky. 

  

2.3  Trapézové šrouby  

 

Pohybové šrouby s lichoběžníkovým rovnoramenným závitem na obr. 6 jsou standardně 

používány  pro  samosvorný převod rotačního pohybu na přímočarý pohyb. Nízká účinnost 

kluzných pohybových šroubů je dána jejich principem převodu, způsobem                 

mazání a materiálem třecích ploch závitu. Použitím pohybových šroubů lze dosáhnout 

malé rychlosti přímočarého pohybu a zatížení šroubu je přípustné  pouze v axiálním směru 

s příslušným kroutícím momentem. Výhodou pohybových šroubů je dosažení velkého 

převodového poměru.  

 V dnešní době je více využíváno šroubů s lichoběžníkovým závitem než šrouby s 

plochým závitem.U šroubů s lichoběžníkovým závitem lze vymezit vůli pomocí stažení 

rozříznuté matice. Pro dosažení větší přesnosti v jednom směru pohybu, můžeme použít 

lichoběžníkový závit nerovnoramenný (viz obr. 8). 

 

 

Obr. 8 - Profily lichoběžníkových závitů [4] 
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 U kluzných pohybových šroubů je někdy zapotřebí vymezovat vůle mezi           

šroubem a maticí. Vůle v závitu nám negativně ovlivňuje přesnost polohování         

soustavy a vlivem nepřesnosti polohování narůstá zmetkovitost výroby. Vlivem opotřebení 

nám roste vůle v závitu, hlavní příčinou zvětšeného opotřebení je když se mění smysl 

zatížení nebo směr posuvu. Nadměrné vůle se můžeme zbavit pomocí rozříznuté matice, 

kterou stáhneme pomocí šroubů. Dále docílíme vymezení vůle dělenou maticí nebo 

samočinným vymezením vůle. 

   U převodový mechanismů s pohybovým šroubem a maticí se používají dvě základní 

provedení: 

1. Provedení- šroub se otáčí a matice vykonává přímočarý pohyb 
2. Provedení- matice se otáčí a šroub vykonává přímočarý pohyb 

 

Nevýhody kluzných pohybových šroubů:  - malá účinnost (30 až 40%) 

    - zahřívání třecích ploch 

    - možnost zadírání matice 

 

 Výhodou kluzných pohybových šroubů je nízká pořizovací cena oproti jiným 

převodovým mechanismům. Z důvodu velkého množství negativních vlivů, co nám 

ovlivňují mechanismus, se u náročnějších aplikací  spíše využívá kuličkových            

šroubů a matice. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4  Kuličkové šrouby

 

 Kuličkový šroub na 

Transformace rotačního pohybu na p

tření, ale pomocí valivéh

závitu mezi šroubem a maticí. 

maximálně 48%, lze u kuli

průmyslu jsou kuličkové šrouby p

přesnost. Kuličkové matice mohou být zatíženy pouze v axiálním sm

konstrukce pohybového ústrojí musí eliminovat pr

vahou u dlouhých štíhlých kuli

Obr. 

Výhody kuličkových šroub
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kové šrouby 

na obr. 9 pracuje na obdobném způsobu jak kluzné šrouby a matice. 

čního pohybu na přímočarý pohyb se neděje pomocí kluzného

ení, ale pomocí valivého tření, kde valivé tření je dosaženo obíhajícími kuli

závitu mezi šroubem a maticí. Oproti trapézovým šroubům, které mají ú

 48%, lze u kuličkových šroubů dosáhnout mechanické úč

čkové šrouby používány u strojů, které vyžadují velkou výrobní 

čkové matice mohou být zatíženy pouze v axiálním sm

konstrukce pohybového ústrojí musí eliminovat průhyb šroubu, vzniklý vlastní 

vahou u dlouhých štíhlých kuličkových šroubů. 

Obr. 9 - Kuličkový šroub s maticí v řezu [6] 

 

kových šroubů:  - Nízké opotřebení šroubu 

- Nízké zahřívání šroubu 

- Vysoká tuhost kuličkového šroubu

- Nízký záběrový kroutící moment 

- Vysoká přesnost polohovatelnosti

sobu jak kluzné šrouby a matice. 

arý pohyb se neděje pomocí kluzného           

ení je dosaženo obíhajícími kuličkami v 

ům, které mají účinnost     

 dosáhnout mechanické účinnosti až 98%. V 

, které vyžadují velkou výrobní 

kové matice mohou být zatíženy pouze v axiálním směru. Vhodná 

hyb šroubu, vzniklý vlastní            

 

kového šroubu 

 

esnost polohovatelnosti 



 

2.5  Pastorek a ozubený h

 

 Převod rotačního pohybu na lineární pohyb pomocí pastorku a ozubeného h

jedním z nejstarších používaných zp

pomocí pastorku a ozubeného h

vykonávají velké posuvy (nad 4m) s velkými otá

poháněno velké množství ložových a portálových obráb

portálového CNC obráb

pastorku a ozubeného hř

pracuje tak, že ozubený hř

uvádí do pohybu pomocí kroutícího momentu z motoru a p

pastorku. Vzhledem k nízké p

u strojů, kde není  nutné dosáhnout p

pomocí vymezení vůle v mechanismu. 

Vymezení vůle pomocí: 

  

  

Obr. 

Nevýhodou tohoto provedení je: 
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ozubený hřeben  

čního pohybu na lineární pohyb pomocí pastorku a ozubeného h

jedním z nejstarších používaných způsobů už od dob pozdního středově

pomocí pastorku a ozubeného hřebene je vhodnější pro rozměrnější obr

vykonávají velké posuvy (nad 4m) s velkými otáčky. Pomocí tohoto mechanismu je 

no velké množství ložových a portálových obráběcích center. Na 

portálového CNC obráběcího stroje s použitím lineárního posuvu pomocí 

pastorku a ozubeného hřebene v ose X a Z. Mechanismus pastorek a ozubený h

pracuje tak, že ozubený hřeben je pevně připevněn k pracovnímu stolu stoje  a pastorek ho 

uvádí do pohybu pomocí kroutícího momentu z motoru a působením sil na 

pastorku. Vzhledem k nízké přesnosti polohování, se tento mechanismus využívá  

, kde není  nutné dosáhnout předepsané přesnosti. Dosáhnout vyšší p

ůle v mechanismu.  

 pružiny 

hydraulicky 

použitím duplexního pastorku 

br. 10 - Portálový CNC router SHMS 2030 [9]

 

Nevýhodou tohoto provedení je:  - menší tuhost soustavy  

- nízká přesnost odměřování 

- nesamosvornost 

- nutnost vymezení vůle 

ního pohybu na lineární pohyb pomocí pastorku a ozubeného hřebene je 

ředověku. Použití převodu 

ě ější obráběcí stroje, které 

ky. Pomocí tohoto mechanismu je 

cích center. Na obr. 10 je ukázka 

cího stroje s použitím lineárního posuvu pomocí                 

ebene v ose X a Z. Mechanismus pastorek a ozubený hřeben 

n k pracovnímu stolu stoje  a pastorek ho 

ůsobením sil na boky zubů od 

esnosti polohování, se tento mechanismus využívá               

esnosti. Dosáhnout vyšší přesnosti lze 

 

[9] 
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Výhodou tohoto provedení je: - dosažení menších převodů 

   - dobrá účinnost 

   - použití pro dlouhé posuvy 

 

2.6  Vedení  

 

 Pojem vedení si zle vysvětlit jako soustavu vodících ploch, na kterých dochází ke 

styku pohyblivé části s nepohyblivou částí vedení. V našem případě musí lineární vedení 

zajišťovat pohyb po geometricky přesné dráze. Vedení troje má dvě hlavní funkce: 

1. zajišťuje přenesení zatížení z jednoho dílu na druhý 
2. určuje polohu nástroje a zajišťuje požadovaný pohyb mezi pevnou a pohyblivou 
částí stroje. 

Rozdělení podle typu tření: - kluzná 

   - valivá 

   - kombinovaná 

 

 Kvalita a provedení vodících ploch je velmi důležitá, protože značně ovlivňuje 

přesnost pohybu zařízení, proto je kladeno na vodící plochy mnoho požadavků: 

• Vedení musí vykazovat vysokou statickou a dynamickou tuhost. 

• Vedení musí být vyrobeno s takovou přesností, aby konečná přesnost stroje 

odpovídala požadovaným mezím. 

• Vedení by mělo být odolné proti opotřebení. 

• Výrobce by měl zajišťovat dodatečné prvky pro vymezení vůlí vzniklé 

opotřebením. 

• Zajištění co nejmenšího odporu tření. 

• Vedení musí být opatřeno těsněním proti prachu, stěrači na mechanické       

nečistoty a jinými ochrannými prvky. 

• Zajištění správného mazání. 

• Správný tvar musí zaručovat dokonalé a plynulé vedení pohybujících se              

částí a zároveň musí zachytit všechny působící síly. 
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• Je vhodné aby se profil vedení skládal z co nejmenšího počtu ploch ,aby byl co 

nejjednodušší pro výrobu a zároveň splňoval předešlé předpoklady.  

 

2.6.1 Kluzná vedení 

 

 Podle třecích parametrů mezi vodícími plochami můžeme rozdělit kluzná vedení na: 

A. Hydrodynamické kluzné vedení 
B. Hydrostatické kluzné vedení 

 

A. Hydrodynamické kluzné vedení 

 Rozdíl mezi těmito dvěma varianty je ve způsobu mazaní. U hydrodynamického 

vedení se mazací film vytváří až za pohybu dvou pohyblivých částí vedení. Pro správnou 

funkčnost vedení je třeba věnovat pozornost těmto bodům: 

• Volba materiálu vodících ploch 

• Jakost zpracování vodících ploch  

• Vliv zatížení 

• Spolehlivé mazání vodících ploch 

 

 Na obr. 11 jsou znázorněny základní typy kluzných ploch pro hydrodynamická vedení. 

 

Obr. 11 - Základní typy vodících ploch 
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B. Hydrostatické kluzné vedení 

 

 U hydrostatického vedení je docíleno menších třecích odporů za pomoci tlaku maziva, 

které je neustále dodáváno do ložiskových kapes. Mazání je zajištěno za pohybu i za klidu. 

Výhodou hydrostatického vedení oproti hydrodynamickému vedení je, že nedochází k 

trhavým pohybům. Sílou tlaku maziva se vytváří mezi kluznými plochami mezera, která je 

regulována tlakem maziva. Pracovní tlak maziva se přizpůsobuje síle zatížení. Díky tlaku 

maziva se vodící plochy nedostanou do kontaktu. 

Výhody: - nedochází k opotřebení vodících ploch 

  - dobrý odvod tepla mazivem  

  - odstranění trhavého pohybu 

 

Nevýhody:  - vysoká pořizovací cena 

   - konstrukčně složitější než hydrodynamické vedení 

 

2.6.2 Valivé vedení 

 

 Lineární kolejnicová vedení na obr. 12 zajišťují velmi přesný lineární pohyb, který je 

vytvořen pomocí valivých elementů, jakou jsou válečky nebo kuličky. Valivé elementy 

obíhají v drahách kolejnic a vozíku, které jsou broušeny a kaleny. Lineární kolejnicová 

vedení mají velkou únosnost a tuhost. Výhodou valivého lineárního kolejnicového vedení 

je nízký valivý odpor, vůči kluznému vedení to je až 1:50. Jejich speciální konstrukce 

zajišťuje zachycení vertikálních i horizontálních sil. 

 

Lineární kolejnicová vedení se vyznačují:  - vysokou únosností 

   - přesností pohybu 

   - snadná montáž 

 

 Díky přídavným těsněním mohou být lineární kolejnicová vedení použita i v prašném 

prostředí. Přídavnými stěrači lze zajistit ochranu proti okujím, šponám nebo jiným hrubým 

nečistotám. Kromě obyčejného lineárního kolejnicového vedení lze stroj opatřit vedením s 



 

odměřováním, které funguje na principu magnetického odm

odměřovací hlavou, která snímá magnetickou pásku, nalepenou v 

Lineární kolejnicové vedení tvo

hlavice), ochrana proti prachu a ne

 

2.7  Odměřovací soustava

 

 Snímače polohy jsou jednou

center. Na jejich správné funk

snímače polohy určuje nejmenší délková míra, kterou je schopen sníma

polohy se rozlišuji podle zp

• Přímé odměřování (nap

jezdce na pravítku)

• Nepřímé odměřování (délková veli

např: odměřením otá
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ováním, které funguje na principu magnetického odměřování. Vozík je opat

ovací hlavou, která snímá magnetickou pásku, nalepenou v 

Lineární kolejnicové vedení tvoří: kuličkový oběžný systém, mazací systém (mazací 

hlavice), ochrana proti prachu a nečistotám. 

Obr. 12 - Lineární kolejnicové vedení [6] 

ěřovací soustava a snímače polohy 

e polohy jsou jednou z nejdůležitějších součástí obráběcích stroj

center. Na jejich správné funkčnosti závisí výsledná jakost konečného výrobku. P

čuje nejmenší délková míra, kterou je schopen sníma

le způsobu sběru informací na: 

ěřování (např: je to způsob kdy je délková veličina odm

jezdce na pravítku) 

ěřování (délková veličina je získána z jiné hodnoty než z délkové 

ěřením otáček nebo úhlu pootočení) 

ěřování. Vozík je opatřen 

ovací hlavou, která snímá magnetickou pásku, nalepenou v drážce kolejnice. 

žný systém, mazací systém (mazací 

 

ástí obráběcích strojů a řezacích 

čného výrobku. Přesnost 

uje nejmenší délková míra, kterou je schopen snímač odměřit. Snímače 

sob kdy je délková veličina odměřena pomocí 

ina je získána z jiné hodnoty než z délkové 
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 Dále rozdělujeme snímače polohy podle formy odměřovacího signálu na: 

1. fotoelektrické snímače 

2. indukční snímače 

3. magnetické snímače 

4. laserové snímače 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Návrh řešení
 

 Po zadání úkolu jsem konzultoval s konstrukcí firmy dva návrhy. První návrh 

bočního posuvu byl pomocí va

zkušeností konstrukce firmy zamítli, z d

rychlosti řezacího rámu, 

 Druhý návrh byl 

sléze použil na základě

plynulosti chodu a následné navázání na snímání polohy hrany tkaniny infra

senzorem, který hlídá p

zpracování. Pro tyto stroje je d

plynulý a pomalí přechod tkaniny. Na obr. 

pohonu na stroji CutTex 750.

převodovkou, kloubové spojky, spojovacího h

se sférickým uložením, držáku matice, sva

komponenty jsou uvedeny 
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řešení 

Po zadání úkolu jsem konzultoval s konstrukcí firmy dva návrhy. První návrh 

osuvu byl pomocí vačky (excentru) a pružiny. Toto řešení jsme na základ

zkušeností konstrukce firmy zamítli, z důvodu potřeby velmi malé lineární posuvové 

ezacího rámu, a musel by být použit velmi vysoký převodový pom

 použití bočního posuvu pomocí trapézového šroubu, který jsem po 

na základě dohody s konstrukcí firmy BSW. Výhoda tohoto 

plynulosti chodu a následné navázání na snímání polohy hrany tkaniny infra

senzorem, který hlídá polohu tkaniny vzhledem ke stroji a jeho bezchybného následného 

zpracování. Pro tyto stroje je důležitá náběhová hrana tkaniny, proto je nutný 

řechod tkaniny. Na obr. 13 je zobrazen vlastní návrh 

ji CutTex 750. Navržené ústrojí ze skládá z elektromotoru s planetovou 

evodovkou, kloubové spojky, spojovacího hřídele, trapézového šroubu, matice a ložiska 

se sférickým uložením, držáku matice, svařované konzoly a spojkové sk

u uvedeny ve výkrese sestavy (viz č. výkresu: ZLA0012

Obr.13 - Návrh lineárního pohonu 

 

Po zadání úkolu jsem konzultoval s konstrukcí firmy dva návrhy. První návrh 

řešení jsme na základě 

eby velmi malé lineární posuvové 

řevodový poměr na motoru.  

ního posuvu pomocí trapézového šroubu, který jsem po 

Výhoda tohoto řešení je v 

plynulosti chodu a následné navázání na snímání polohy hrany tkaniny infračerveným 

a jeho bezchybného následného 

hová hrana tkaniny, proto je nutný            

je zobrazen vlastní návrh řešení lineárního 

Navržené ústrojí ze skládá z elektromotoru s planetovou 

ídele, trapézového šroubu, matice a ložiska 

konzoly a spojkové skříně. Všechny 

ZLA0012-BC-S01) . 

 



 

3.1  Volba lineárního vedení

 

 Pro plynulý lineární pohyb jsem 

vedení, který se pohybuje po kolejnici lineárního ve

Kolejnice lineárního vedení jsem umístil na rám stroje viz obr. 14. 

dle [11].  

 Z důvodu dostateč

zvětšit šířku původního rámu tak, aby vozík nep
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Volba lineárního vedení 

Pro plynulý lineární pohyb jsem řezací rám umístil na úzký vozík lineárního 

vedení, který se pohybuje po kolejnici lineárního vedení s označ

Kolejnice lineárního vedení jsem umístil na rám stroje viz obr. 14. Parametry vozík

Obr. 14 - Umístění lineárního vedení 

 

vodu dostatečné dosedací plochy  pro vozík lineárního vedení bylo zapot

ůvodního rámu tak, aby vozík nepřečníval přes hranu řezacího rámu.

 

 

na úzký vozík lineárního 

dení s označením HLH 15 mm. 

Parametry vozíků jsou 

 

né dosedací plochy  pro vozík lineárního vedení bylo zapotřebí 

es hranu řezacího rámu. 



 

3.2  Volba snímače polohy

 

 K docílení přesného polohování jsem použil koncové induk

polohy LM8-3001. Indukč

chod motoru. Parametry induk

je znázorněno na obr. 15.
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če polohy 

K docílení přesného polohování jsem použil koncové induk

Indukční snímač vysílá impuls do řídící jednotky stroje

Parametry indukčního snímače jsou dle [12]. Umístění induk

no na obr. 15. 

 

Obr. 15 - Umístění indukčních snímačů  

esného polohování jsem použil koncové indukční snímače          

notky stroje, která ovládá 

Umístění indukčních snímačů 

 



 

3.3  Volba ložiskové jednotky se sférickým uložením 

 

 Ložisková jednotka

Schaeffler, která dodává ložiska a p

provedení lineárního pohonu jsem použil ložiskovou jedno

čtyřmi otvory (viz obr. 1

 Specifikace ložiskové jednotky je dále uvedena v kapitole "výpo

kontrolu ložiskové jednotky pomocí výpo

firmy Scheaffler. 

Obr.16 
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lba ložiskové jednotky se sférickým uložením  

Ložisková jednotka přírubová je běžným dodávaným komponentem od firmy 

, která dodává ložiska a příslušenství značky INA a FAG. Pro sv

pohonu jsem použil ložiskovou jednotku přírubovou, kula

16). Označení ložiskové jednotky je RMEY20

Specifikace ložiskové jednotky je dále uvedena v kapitole "výpoč

kontrolu ložiskové jednotky pomocí výpočtového softwaru na internetovýc

Obr.16 - Ložisková jednotka přírubová RMEY20-N

žným dodávaným komponentem od firmy 

ky INA a FAG. Pro svůj návrh 

tku přírubovou, kulatou, se 

ení ložiskové jednotky je RMEY20-N. 

Specifikace ložiskové jednotky je dále uvedena v kapitole "výpočty", kde jsem provedl 

tového softwaru na internetových stránkách 

 

N [13] 



 

4 Umístění motoru do konstrukce stroje
 

 Před umístěním lineárního pohonu do konstrukce stoje, 

prostorovými možnostmi stoje. Místo pro bezprobl

zvolil na vnitřní straně konstrukce

vzdálenost od řezacího rámu

Na obr. 18 je znázorněn 
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ění motoru do konstrukce stroje 

ěním lineárního pohonu do konstrukce stoje, bylo nutno se 

prostorovými možnostmi stoje. Místo pro bezproblémové použití lineárního pohonu jsem 

řní straně konstrukce (viz obr. 17).  Snažil jsem se dodržet

řezacího rámu , proto aby na držáku matice nevznikalo negativní posunutí

 způsob a místo pro uchycení lineárního pohonu.

Obr. 17 - Vnitřní strana stroje 

Obr. 18 - Umístění lineárního pohonu 

bylo nutno se seznámit s 

émové použití lineárního pohonu jsem 

Snažil jsem se dodržet co nejmenší 

nevznikalo negativní posunutí. 

chycení lineárního pohonu. 

 

 



31 
 

5 Výpočty 
 

5.1  Návrh pohybového šroubu a jeho pevnostní kontrola 

 

 

Obr.19 - Schéma lineárního pohonu 

 

Vstupní hodnoty: Fš= 100 N 

     vš= 0,0005 m/s 

 

 Volba materiálu pohybového šroubu a matice pohybového šroubu 

Materiál pohybového šroubu jsem zvolil ČSN 12 060.1 

Rmmin= 600 MPa 

Remin =345 MPa 

Dovolené napětí v tahu: 

= š  (5.1) 

= 3453 = 115  
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Předběžný výpočet průměru jádra šroubu: 

´ = 4 ∙ š ∙∙   (5.2) 

´  = 4 ∙ 100 ∙ 1.3∙ 115 = 1,2  

Vzhledem ke konstrukci stroje vyšel průměr d´3 velmi malý. Z konstrukčního hlediska 

volím pohybový šroub  Tr 16x2 kde: 

 

d=16mm -  velký průměr závitu šroubu 

d2=15 mm -  střední průměr závitu šroubu 

d3=13,5 mm -  malý průměr závitu šroubu 

Ph=2 mm - stoupání závitu šroubu 

D1=14 mm - malý průměr závitu matice 

 

Pevnostní kontrola pohybového šroubu 

Pohybový šroub je namáhán smykovým napětím od momentu tření v závitech a tlakovým 

nebo tahovým napětím od síly působící na šroub. 

 

Úhel stoupání závitu šroubu: 

= arctan ∙   (5.3) 

= arctan 2∙ 15 = 2,43 ° 
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Úhel tření v závitové drážce: 

´ = arctan 2  (5.4) 

´ = arctan 0,12302 = 7,08 ° 

ϕ´> γ ........... šroub je samosvorný 

Moment tření v závitu  šroubu: 

= 12 ∙ ∙ š ∙ + ´  (5.6) 

= 12 ∙ 15 ∙ 100 ∙ 2,43 + 7,08 = 125,642  

Smykové napětí ve šroubu: 

= 16 ∙∙  (5.7) 

=  16 ∙ 125,642∙ 13,5 =  0,260  

Tlakové nebo tahové napětí ve šroubu: 

= 4 ∙ š∙  (5.8) 

= 4 ∙ 100∙ 13,5 = 0,052  

Redukované napětí: 

= + 4 ∙  (5.9) 

= 0,052 + 4 ∙ 0,260 = 0,523  
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Bezpečnost vůči mezi kluzu: 

š =  (5.11) 

š = 3450,523 = 659,7 

 Součinitel bezpečnosti vyšel veliký z důvodu naddimenzování průměru šroubu. 

Průměr šroubu je naddimenzován z důvodu spojení šroubu a spojovacího hřídele příčným 

kolíkem. Při menším průměru spojovací části šroubu s hřídelem nevycházela kontrola 

kolíku na střih. 

 

Zbylé parametry pohybového šroubu: 

Délku šroubu volím 90 mm. 

Potřebné otáčky šroubu: 

š = š
 (5.12) 

š = 0,00050,002 = 0,25  

Účinnost šroubu: 

     ηš =  tan+ ´  (5.13) 

     ηš = tan 2,432,43 + 7,08 = 0,25  => 25 % 

Minimální výška matice šroubu: 

ℎ = š1 ∙ 4 ∙ + ∙  (5.14) 

ℎ =  10012 ∙ 4 ∙ 16 + 14 ∙ 15 =  0,04  

 

Volím výšku matice: h= 15 mm 
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Volba elektromotoru: 

Potřebný výkon elektromotoru: 

= š ∙ š
ηš ∙ η

 (5.15) 

= 100 ∙ 0,00050,25 ∙ 0,96 = 0,208  

Celkový převod převodovky: 

= 60 ∙ š (5.16) 

= 60 ∙ š = 270060 ∙ 0,25 = 180 

 

Volím elektromotor s planetovou převodovkou od firmy Lenze. Základní parametry 

elektromotoru a převodovky jsou uvedeny v tab. 4. 

 

Tab. 4 - Základní parametry 

Typ motoru SDSGAIG047- 22 

Typ převodovky SPL42- 3 

Otáčky elektromotoru   (ot/min) 2700 

Výstupní otáčky         (ot/min) 16   

Výkon motoru             (kW) 0,075 

Hmotnost m                 (kg) 4,2 

Převodový poměr 168,84 

Kroutící moment         (Nm) 15 
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5.2  Pevnostní kontrola pera na výstupním hřídeli z převodovky 

 

Průměr výstupního hřídele: d=12 mm 

Výstupní kroutící moment:  Mk= 15 Nm 

Délka pera: l= 18 mm 

Hloubka drážky v náboji: t1= 2,1 mm 

Hloubka drážky v hřídeli: t= 2,9 mm 

šířka pera: b= 5 mm 

Dovolený tlak: pD= 120 MPa 

Dovolené smykové napětí:  τD= 65 MPa 

Výpočet obvodové síly: 

= 2 ∙
 (5.17) 

= 2 ∙ 1500012 = 2500  

Výpočet činné délky pera: 

´ = −  (5.18) 

´ = 18 − 5 = 13  

Kontrola smykového napětí: 

= ∙  (5.19) 

= 25005 ∙ 18 = 27,8 ≤  
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Měrný tlak mezi nábojem a perem: 

= ´ ∙  (5.20) 

=  250013 ∙ 2,1 = 91,6 ≤  

Měrný tlak mezi hřídelem a perem: 

= ´ ∙  (5.21) 

=  250013 ∙ 2,9 = 66,3 ≤  

 

 všechna vypočítaná napětí jsou v mezích normy. Spojení vyhovuje. 

 

5.3  Návrh průměru příčného kolíku a pevnostní kontrola: 

 

Na obr. 20 je znázorněn přenos kroutícího momentu Mk pomocí příčného kolíku. 

 

Obr. 20 - Přenos kroutícího momentu [2] 
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Vstupní hodnoty: 

 

Průměr hřídele:   D= 14 mm 

Průměr náboje:   D1= 24 mm 

Kroutící moment:  Mk= 15 Nm 

Materiál kolíku:  11 600 

Dovolený tlak: pD= 100 MPa 

Dovolené smykové napětí:  τDS= 60 MPa 

 

Výpočet průměru kolíku z podmínky pro střih: 

= 2 ∙ = 4 ∙∙ ∙ ≤     =>         

≥ 4 ∙∙ ∙  (5.22) 

≥ 4 ∙ 15000∙ 60 ∙ 13,5 = 4,8  

Průměr kolíku volím d= 5 mm. 

 

Kontrola kolíku na střih (spojovací hřídel - kloubová spojka): 

= 2 ∙ = 4 ∙∙ ∙  (5.23) 

= 4 ∙ 15000∙ 5 ∙ 14 = 54,6 ≤  

Kontrola na střih vyhovuje. 
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Kontrola měrného tlaku p1 od obvodové síly F1: 

≤  

=  ∙ 23 ∙ = 2 ∙ 2 ∙ ∙ 23 ∙ = ∙ ∙6     =>       
= 6 ∙ ∙  (5.24) 

= 6 ∙ 1500014 ∙ 5 = 91,8  ≤  

 

Kontrola měrného tlaku p2 v náboji od obvodové síly F2: 

≤  

= ∙ +2 = ∙ −2 ∙ ∙ +2 = ∙ − ∙4     =>    

= 4 ∙− ∙  (5.25) 

= 4 ∙ 1500024 − 14 ∙ 5 = 31,6  ≤  

Kontrola kolíku na otlačení vyhovuje. 
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5.4  Kontrola Ložiskové jednotky přírubové RMEY20-N 

 

 Kontrolu ložiskové jednotky jsem provedl na internetové stránce 

http://medias.schaeffler.de. Na této stránce je výpočtový software, který zkontroluje 

životnost ložiska v hodinách a vypočítá statickou a dynamickou bezpečnost. Technické 

údaje o ložiskové jednotce jsou na obr. 21. 

 

Obr. 21 - Technické údaje ložiskové jednotky RMEY20-N [14] 

 

 Vstupní parametry jsou: axiální zatížení 100 N a otáčky od motoru 16 ot/min. Zadání 

vstupních parametrů je znázorněno na obr. 22. 
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Obr. 22 - Zadání vstupních parametrů [14] 

 

 Všechny ostatní parametry ložiska jsou přednastavené samotným softwarem. Dále 

stačí jen spustit výpočet a software nám vygeneruje výstupní hodnoty (viz obr.23) 

 

Obr. 23 - Výstupní hodnoty výpočtu [14] 
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Dílčí závěr: 

 Výsledná životnost v hodinách vyšla Lh10 > 1 000 000 hodin, Statická bezpečnost    

s0min > 100 a dynamická bezpečnost vyšla sd= 64. Z výsledků kontroly můžeme 

konstatovat, že ložisková jednotka přírubová RMEY20-N bez problémů vyhovuje velikosti 

zatížení. 

 

5.5  MKP analýza držáku trapézové matice 

 

 Cílem pevnostní analýzy je zjištění posunutí, které vznikne působením axiální síly 

trapézového šroubu. Držák je vyroben z ohýbaného plechu o tloušťce 3 mm a je připevněn 

k rámu stoje pomocí dvou šroubů M8. řezací rám je vyroben z ohýbaného                  

plechu o tloušťce 4 mm. Maticový domek s trapézovou maticí je k držáku přišroubován 

dvěma šrouby M8. Spojení jednotlivých dílů je znázorněno na obr. 24. Materiál držáku 

jsem zvolil 11 343.  

 

Obr. 24 - Komponenty pro pevnostní analýzu 
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Zpráva pevnostní analýzy: 

Tab. 5 - Fyzickální vlastnosti: 

Hmotnost 4,303 kg 

Plocha 1188450 mm2 

Objem 4302750 mm3 

Hustota 7,85 g/cm3 

 

Tab. 6 - Obecné cíle a nastavení: 

Cíl návrhu Jediný bod 

Typ simulace Statická analýza 

Zjistit a odstranit režimy tuhého tělesa Ne 

Oddělovat napětí na povrchu dotyků Ne 

Analýza pohybového zatížení Ne 

 

Tab. 7 - Pokročilá nastavení: 

Průměrná velikost prvku (zlomek průměru modelu) 0,09 

Min. velikost prvku (zlomek prům. velikosti) 0,2 

Součinitel zemních těles 1,5 

Max. úhel pootočení 60 

Vytvořit zakřivené prvky sítě Ne 

Použít pro síť sestavy měření založená na součástech Ano 

 

Tab. 8 - Materiál: 

Název Ocel  11 343 

Obecné Měrná hmotnost 7,85 g/cm3 

Mez kluzu v tahu 207 MPa 

Mez pevnosti v tahu 345 MPa 

Napětí Youngův modul 210 GPa 

Poissonova konstanta  0,3 ul 

Tepelné Napětí Koeficient roztažnosti 0,000012 ul/c 

Tepelná vodivost 56 W/ (m.K) 

Měrné teplo 460 J/ (kg.c) 



 

Okrajové podmínky

Volba pevné vazby 

Pevnou vazbu jsem zvolil na dotykových plochách lineárního vedení, které je p

rámu stroje pomocí šroubů

Obr.

 

Tab. 9 - Reakční síla a moment na vazbách:

Název vazby 
Velikost

Pevná vazba: 1 100 N
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Okrajové podmínky: 

Pevnou vazbu jsem zvolil na dotykových plochách lineárního vedení, které je p

rámu stroje pomocí šroubů. Na obr. 25 jsou znázorněny plochy pro pevnou vazbu.

Obr. 25 - Znázornění ploch pro pevnou vazbu 

ní síla a moment na vazbách: 

Reakční síla Reakč

Velikost 
Komponenta 

(X,Y,Z) 
Velikost 

100 N 

0 N 

20,744 Nm 0 N 

-100 N 

Pevnou vazbu jsem zvolil na dotykových plochách lineárního vedení, které je připevněno k 

y pro pevnou vazbu. 

 

 

Reakční moment 

Komponenta 

(X,Y,Z) 

-6,048 Nm 

-19,843 Nm 

0 Nm 
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Zatížení 

 Na držák působí reakční síla, která vzniká při pohybu řezací soustavy. Zatěžující síla je 

vyvozená trapézovým šroubem a maticí v axiálním směru. Pro dosažení reálnějších 

výsledků jsem zatížení umístil na maticový domek, který je přišroubován k držáku           

viz obr. 26 . Držák je přišroubován k řezacímu rámu pomocí šroubů M8. Maticový domek  

je taktéž přišroubován dvěma šrouby M8. Síla působící na trapézovou matici je 100 N. 

Tab. 10 - Zatížení: 

Typ zatížení Síla 

Velikost 100 N 

Vektor X 0 

Vektor Y 0 

Vektor Z 100 N 

 

 

Obr. 26 -  Umístění zatěžující síly 

 

 

 



 

Dotyky 

 Veškeré součásti jsou p

dotyky vázané. Pouze v jednom p

dotyku držáku se zaoblením rámu stroje. Názorné vyobrazení je na obr. 
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části jsou připevněny pomocí šroubů, z tohoto dů

dotyky vázané. Pouze v jednom případě jsem zvolil dotyk způsobem s

dotyku držáku se zaoblením rámu stroje. Názorné vyobrazení je na obr. 

Obr. 27 - Znázornění místa separace 

, z tohoto důvodu jsou zavedeny 

ůsobem separace a to na 

dotyku držáku se zaoblením rámu stroje. Názorné vyobrazení je na obr. 27. 

 



 

Pohled sítě 

 Pro síťování sestavy jsem zvolil celkovou velikost prvku 0,09. Na obr.

síťovaný model. 

Výsledné napětí 

 Nejkritičtějším místem z hlediska nap

největší napětí Von Mises (také nazývané ekvivalentní nap

obr. 29 je znázorněno místo kde se nachází 

výsledné napění Von Mises. Výsledky nejv

Z teorie o napětí von mises , by tato hodnota nem

tahu. V mém případě je podmí

MPa < 207 MPa je mez kluzu v tahu. Z pevnostního hlediska sou
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ování sestavy jsem zvolil celkovou velikost prvku 0,09. Na obr.

Obr. 28 - Pohled sítě 

 

jším místem z hlediska napětí je ukončení žebra na držáku. Zde vycházelo 

tí Von Mises (také nazývané ekvivalentní napětí) a také Prví hlavní nap

ěno místo kde se nachází největší napětí. Na obr. 30

ění Von Mises. Výsledky největších napětí jsou uvedeny v tabulce. 

ětí von mises , by tato hodnota neměla přesahovat hodnotu meze kluzu v 

ř ě je podmínka splněna, jelikož maximální napětí Von Mises je 34,691 

207 MPa je mez kluzu v tahu. Z pevnostního hlediska součást 

ování sestavy jsem zvolil celkovou velikost prvku 0,09. Na obr. 28 je pohled na 

 

ení žebra na držáku. Zde vycházelo 

ětí) a také Prví hlavní napětí. Na 

30 je detailní pohled na 

ětí jsou uvedeny v tabulce.                

esahovat hodnotu meze kluzu v 

ětí Von Mises je 34,691 

část vyhovuje.   



 

Tab.11 - Výsledná napětí:

Název 

Napětí Von Mises 

První hlavní napětí 

Třetí hlavní napětí 

Obr.
48 

ětí: 

Minimální  Maximální 

0,000206 MPa 34,691 MPa 

-7,982 MPa 13,922 MPa 

-37,888 MPa 2,734 MPa 

 

Obr. 29 - Znázornění kritického místa 

Obr. 30 - Detailní pohled na místo největšího napě

 

 

 

 

ětšího napětí 



 

Výsledné posunutí 

 Mým hlavním úkolem bylo zjistit posunutí vzniklé od pohybového šroubu a mati

držáku. V případě velkého posunutí by mohly vznikat na matici nežádoucí t

jednotlivých obrázcích mů

okraji obrázku. Výsledky posunutí v jednotlivých osách jsou uvedeny v tabulce.

je znázorněno výsledné posunutí pomocí barevné stupnice.

 

Tab. 12 - posunutí: 

Název Minimální

Posunutí v ose X - 

Posunutí v ose Y - 

Posunutí v ose Z - 

 

 

 

 

49 

 

Mým hlavním úkolem bylo zjistit posunutí vzniklé od pohybového šroubu a mati

ě velkého posunutí by mohly vznikat na matici nežádoucí t

jednotlivých obrázcích můžeme porovnat místa posunutí s barevnou stupnicí na levém 

okraji obrázku. Výsledky posunutí v jednotlivých osách jsou uvedeny v tabulce.

no výsledné posunutí pomocí barevné stupnice. 

Minimální Maximální 

 0,0479 mm 0,00459 mm 

 0,0384 mm 0,0562 mm 

 0,142 mm 0,0613 mm 

Obr. 31 - Výsledné posunutí 

Mým hlavním úkolem bylo zjistit posunutí vzniklé od pohybového šroubu a matice na 

 velkého posunutí by mohly vznikat na matici nežádoucí třecí účinky. Na 

žeme porovnat místa posunutí s barevnou stupnicí na levém 

okraji obrázku. Výsledky posunutí v jednotlivých osách jsou uvedeny v tabulce. Na obr. 9 
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Dílčí závěr: 

 V programu Inventor jsem provedl pevnostní statickou analýzu držáku metodou 

konečných prvků. Kde mým hlavním úkolem bylo zjistit posunutí držáku. Reakční síla, 

které vniká na závitu pohybového šroubu je 100 N. Výsledné největší posunutí činí 0,152 

mm, toto posunutí je z funkčního hlediska zanedbatelné. Můžeme konstatovat, že navržená 

konstrukce vyhovuje.  

 Dále jsem pomocí MKP analýzy zjistili hodnotu největšího napětí Von mises (Ϭvon 

mises= 34,684 MPa). Napětí Von mises je menší než hodnota meze kluzu v tahu (Ϭt= 207 

MPa), z toho vyplývá že z pevnostního hlediska součást vyhovuje. Podle pevnostní 

analýzy jsme zjistili nejmenší součinitel bezpečnosti, který má hodnotu k= 5,968. Z 

hlediska bezpečnosti součást vyhovuje. 

 

 

5.6  MKP analýza svařované konzole a spojkové skříně 

  

 Cílem pevnostní analýzy je zjistit, zda svařovaná konzole vydrží zatížení od spojkové 

skříně a motoru. Dále jsem zkoumal jak velké bude posunutí čela spojkové skříně a jaké 

bude na sestavě největší napětí.  

 Konzole je vyrobena z plechu tloušťky 2 mm a je zpevněna dvěma žebry, které jsou po 

stranách navařeny ke konzole. Žebra jsou z plechu tloušťky 2 mm. Konzole je 

přišroubována ke konstrukci stroje pomocí čtyř šroubů M8 a spojková skříň je také 

přišroubována čtyřmi šrouby M8. K čelu spojkové skříně je přišroubován               

elektromotor s planetovou převodovkou pomocí čtyř šroubů M4. Na obr. 24 je vyobrazená 

sestava a uchycení jednotlivých dílů. Čelo spojkové skříně je vyrobeno z 10 mm tlustého 

materiálu a je přišroubováno k podstavě skříně třemi šrouby se zápustnou hlavou M6. 

Materiál svařované konzoly a spojkové skříně je 11 343. 

 Použitý motor je od firmy Lenze. Motor je dodáván s planetovou převodovkou s 

potřebnými výstupními parametry. Základní parametry motoru jsou uvedeny v tab. 13. 
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Tab. 13 - Parametry motoru 

Typ motoru SDSGAIG047- 22 

Typ převodovky SPL42- 3 

Výstupní otáčky      (ot/min) 16   

Výkon motoru         (kW) 0,075 

Hmotnost m             (kg) 4,2 

Převodový poměr 168,84 

Kroutící moment     (Nm) 15 

 

Zpráva pevnostní analýzy 

 Tab. 14 - Fyzikální vlastnosti: 

Hmotnost 3,539 kg 

Plocha 206301 mm2 

Objem 450819 mm3 

Hustota 7,85 g/cm3 

 

Tab. 15 - Obecné cíle a nastavení: 

Cíl návrhu Jediný bod 

Typ simulace Statická analýza 

Zjistit a odstranit režimy tuhého tělesa Ne 

Oddělovat napětí na povrchu dotyků Ne 

Analýza pohybového zatížení Ne 

 

Tab. 16 - Pokročilá nastavení: 

Průměrná velikost prvku (zlomek průměru modelu) 0,1 

Min. velikost prvku (zlomek prům. velikosti) 0,2 

Součinitel zemních těles 1,5 

Max. úhel pootočení 60 

Vytvořit zakřivené prvky sítě Ne 

Použít pro síť sestavy měření založená na součástech Ano 

 



 

Tab. 17 - Materiál: 

Název 

Obecné 

Napětí 

Tepelné Napětí 

 

Okrajové podmínky

Volba pevné vazby 

Pevnou vazbu jsem zvolil na plochu, která je p

ke konstrukci stroje. Na obr.

výsledná reakční síla a moment.
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Ocel  11 343 

Měrná hmotnost 7,85 g/cm3

Mez kluzu v tahu 207 MPa

Mez pevnosti v tahu 345 MPa

Youngův modul 210 GPa

Poissonova konstanta  0,3 ul

Koeficient roztažnosti 0,000012 ul/c

Tepelná vodivost 56 W/ (m.K)

Měrné teplo 460 J/ (kg.c)

Okrajové podmínky 

Pevnou vazbu jsem zvolil na plochu, která je přišroubována č

ke konstrukci stroje. Na obr. 32 je znázorněna plocha s pevnou vazbou.

ní síla a moment. 

Obr. 32 - Volba pevné vazby 

 

7,85 g/cm3 

207 MPa 

345 MPa 

210 GPa 

0,3 ul 

0,000012 ul/c 

56 W/ (m.K) 

460 J/ (kg.c) 

bována čtyřmi šrouby M8                   

na plocha s pevnou vazbou. V tab. 18 je 

 



 

Tab. 18 - Reakční síla a moment na vazbách:

Název vazby 
Velikost

Pevná vazba: 1 34,936 N

 

Gravitace 

 Pro dosažení reálného prost

působení gravitační síly je znázorn

Tab. 19 - Gravitace: 

Typ zatížení Gravitace

Velikost 9810 mm/s

Vektor X 0 mm/s

Vektor Y 0 mm/s

Vektor Z -9810 mm/s
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ční síla a moment na vazbách: 

Reakční síla Reakč

Velikost 
Komponenta 

(X,Y,Z) 
Velikost 

34,936 N 

1,645 N 
13,4071 

Nm 
0 N 

34,897 N 

Pro dosažení reálného prostředí jsem zavedl gravitační sílu pro celý model. S

ční síly je znázorněn na obr. 33.  

Gravitace 

9810 mm/s2 

0 mm/s2 

0 mm/s2 

9810 mm/s2 

 

Obr. 33 - Směr působení gravitační síly 

Reakční moment 

Komponenta 

(X,Y,Z) 

-3,667 Nm 

-12,896 Nm 

0 Nm 

ční sílu pro celý model. Směr 

 



 

Točivý moment 

 Točivý moment elek

čtyři šrouby M4 a zárove

elektromotoru jsem rozdě

vyobrazen na obr. 34. 

š =
4

 

š
15000

4
3750 

Tab. 20 - Točivý moment:

Typ zatížení Moment

Velikost 3750 N.mm

Vektor X 3750 N.mm

Vektor Y 0 N.mm

54 

moment elektromotoru je 15 000 (N.mm). Tento točivý

i šrouby M4 a zároveň ho přenáší do čela spojkové skříně. 

elektromotoru jsem rozdělil do čtyř děr pro šrouby. Umístění a směr 

 

moment: 

Moment 

3750 N.mm 

3750 N.mm 

0 N.mm 

 

Obr. 34 - Zadání točivého momentu 

čivý moment zachycují 

říně. Točivý moment od 

ě ěr točivého momentu je 

(6.1) 
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Ohybový moment 

 Pro znázornění tíhových účinků motoru na čelo spojkové skříně jsem zvolil ohybový 

moment. Tento způsob zatížení pomocí ohybového momentu dokonale nahradí reálné 

podmínky. 

 Pomocí programu inventor jsem si zjistil těžiště motoru, které je ve vzdálenosti 

(T=182 mm) od čela motoru. Dále jsem si vypočítal gravitační sílu (FG), která působí na 

motor a následně vypočítal velikost ohybového momentu (Mo). Umístění a směr 

ohybového momentu je zobrazeno na obr. 35. 

Postup výpočtu: 

= ∙  (6.2) 

= 4,2 ∙ 9,81 = 41,202  

= ∙  (6.3) 

= 41,202 ∙ 182 = 7498,8 ∙  

 

Tab. 21 - Ohybový moment: 

Typ zatížení Moment 

Velikost 7498,8 N.mm 

Vektor X 0 N.mm 

Vektor Y 7498,8 N.mm 

Vektor Z 0 N.mm 



 

Dotyky 

 Veškeré součásti jsou p

dotyky vázané. Dotyky způ

•  dotyk plochy konzoly a spodní plochy 
• dotyk horní plochy základny spojkové sk

skříně. 
Pro lepší názornost jsou dotyky separace zobrazeny na obr. 
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Obr. 35 -  Zadání ohybového monetu 

části jsou připevněny pomocí šroubů, z tohoto dů

dotyky vázané. Dotyky způsobem separace jsem volil na následujících plochách:

dotyk plochy konzoly a spodní plochy čela spojkové skříně  
dotyk horní plochy základny spojkové skříně s plochou ve vybrání na 

ou dotyky separace zobrazeny na obr. 36. 

Obr. 36 - Znázornění dotyků separace 

 

, z tohoto důvodu jsou zavedeny 

sobem separace jsem volil na následujících plochách: 

 
 s plochou ve vybrání na čele spojkové 

 



 

Pohled sítě 

 Pro síťování sestavy jsem zvolil celkovou velikost prvku 0,1 mm. V kritickém míst

kde bylo největší napětí jsem sít zhustil pomocí p

prvku 0,09 mm. Nejvíce namáhané místo bylo v oblasti d

Na obr. 37 je pohled na síť

Výsledné napětí 

 Nejkritičtějším místem z hlediska nap

obr. 39). Zde vycházelo nejv

Ve stejných místech pak vyházelo i nejv

místa s největším napětím Von mises. Výsledky nejv

Z teorie o napětí von mises , by tato hodnota nem

tahu. V mém případě je podmínka spln

MPa < 207 MPa je mez kluzu v tahu. Z pevnostního hlediska sou

Tab. 22 - Výsledná napětí:

Název 

Napětí Von Mises 

První hlavní napětí 

Třetí hlavní napětí 
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ování sestavy jsem zvolil celkovou velikost prvku 0,1 mm. V kritickém míst

ě ětí jsem sít zhustil pomocí příkazu "režim místí sít

prvku 0,09 mm. Nejvíce namáhané místo bylo v oblasti děr pro uchycení elektromotoru. 

je pohled na síťovaný model. 

Obr. 37 - Pohled sítě 

jším místem z hlediska napětí je oblast děr pro uchycení elektromotoru 

). Zde vycházelo největší napětí Von mises také nazývané jako ekvivalentní nap

Ve stejných místech pak vyházelo i největší první hlavní napětí. Na obr.

ětím Von mises. Výsledky největších napětí jsou u

ětí von mises , by tato hodnota neměla přesahovat hodnotu meze kluzu v 

ř ě je podmínka splněna, jelikož maximální napětí Von Mises je 9,186 

207 MPa je mez kluzu v tahu. Z pevnostního hlediska součást 

Výsledná napětí: 

Minimální  Maximální 

7,12 ∙ 10-8 MPa 9,186 MPa 

-1,129 MPa 10,207 MPa 

-9,798 MPa 2,673 MPa 

ování sestavy jsem zvolil celkovou velikost prvku 0,1 mm. V kritickém místě 

íkazu "režim místí sítě" na velikost 

ěr pro uchycení elektromotoru. 

 

r pro uchycení elektromotoru (viz 

tí Von mises také nazývané jako ekvivalentní napětí. 

ětí. Na obr. 38 jsou zobrazena 

ětí jsou uvedeny v tabulce. 

esahovat hodnotu meze kluzu v 

na, jelikož maximální napětí Von Mises je 9,186 

část vyhovuje.   

 



 

Obr. 39 - Kritické na
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Obr. 38 - Znázornění kritických míst 

Kritické napětí v oblasti děr pro uchycení elektromotoru

 

 

r pro uchycení elektromotoru 



 

Výsledné posunutí 

 Vlivem malého zatížení  je výsledné posunutí velmi malé, tím pádem posunutí nebude 

mít žádný negativní vliv na funk

výsledné posunutí. V tabulce jsou uvedeny posunutí v jednotlivých osách.

 

Tab. 23 - Posunutí: 

Název Minimální

Posunutí v ose X - 

Posunutí v ose Y - 

Posunutí v ose Z - 
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Vlivem malého zatížení  je výsledné posunutí velmi malé, tím pádem posunutí nebude 

mít žádný negativní vliv na funkčnost mechanismu. Na obr. 40 je graficky znázorn

abulce jsou uvedeny posunutí v jednotlivých osách.

Minimální Maximální 

 0,00052 mm 0,0257 mm 

 0,0024 mm 0,0017 mm 

 0,0081 mm 0,0015 mm 

 

Obr. 40 - Výsledné posunutí 

Vlivem malého zatížení  je výsledné posunutí velmi malé, tím pádem posunutí nebude 

je graficky znázorněno 

abulce jsou uvedeny posunutí v jednotlivých osách. 
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Dílčí závěr: 

 Pomocí pevnostní statické analýzy v programu inventor jsem zjistil největší posunutí, 

které vzniklo vlivem tíhy motoru na čele spojkové skříně. Největší posunutí bylo 0,0257 

mm. Hodnota posunutí je minimální a nemá vliv na funkčnost mechanismu. 

 Dále jsem pomocí MKP analýzy zjistili hodnotu největšího napětí Von mises (Ϭvon 

mises= 11,002 MPa). Napětí Von mises je menší než hodnota meze kluzu v tahu (Ϭt= 207 

MPa), z toho vyplývá že z pevnostního hlediska součást vyhovuje. Součást vyhovuje i z 

hlediska bezpečnosti (nejmenší součinitel bezpečnosti je k=15). 
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6 Závěr 
 

 Cílem bakalářské práce byl návrh flexibilní řezací jednotky na stroji CutTex 750 tak, 

aby řezací jednotka vykonávala lineární pohyb do stran ±10 mm. V úvodu bakalářské 

práce jsem popsal funkci stroje a dále jsem popsal účel bakalářské práce. Následně jsem 

vypracoval rešerši na téma lineární posuvné soustavy. Na základě konzultace se 

zadavatelem bakalářské práce, jsem zvolil způsob lineárního pohonu pomocí trapézového 

šroubu.   

 V první části řešení jsem udělal návrh lineární posuvné soustavy a všech doplňujících 

komponentů od externích dodavatelů. Sestavu jsem vymodeloval v programu Inventor. 

Dále bylo zapotřebí sestavu umístit do stroje tak, jak dovolovaly prostorové možnosti 

stroje. Umístění lineární posuvné soustavy schválil zadavatel bakalářské práce.  

 V další části jsem provedl návrh pohybového šroubu a jeho pevnostní kontrolu. 

Průměr šroubu jsem zvolil Tr 16x2. Průměr šroubu je naddimenzován z důvodu spojení 

šroubu a spojovacího hřídele příčným kolíkem. Při menším průměru spojovací části šroubu 

s hřídelem nevycházela kontrola kolíku na střih. Dále jsem zvolil potřebný elektromotor s 

planetovou převodovkou s požadovaným převodovým poměrem tak, aby konečná rychlost 

posuvu vyhovovala požadavku zadavatele. Potřebný převodovaný elektromotor        

SPL42-3GVCR-047C22 jsem zvolil od firmy Lenze, která dodává elektromotory pro firmu 

Bag Solutions Worldwide s.r.o.. Po navržení pohonu jsem provedl pevnostní kontrolu pera 

na výstupním hřídeli z převodovky. Pevnostní kontrola pera je vyhovující na                  

střih i na otlačení. Dále jsem provedl návrh a  pevnostní kontrolu příčného kolíku, který 

spojuje pohybový šroub se spojovacím hřídelem. Stejný příčný kolík je také použit při 

spojení spojovacího hřídele a kloubové spojky. V poslední části výpočtů jsem provedl 

MKP analýzu držáku trapézové matice a MKP analýzu svařované konzole a spojkové 

skříně. Výsledné napětí Von Mises bylo v rámci normy. Hlavním úkolem MKP analýzy 

bylo zjistit výsledné posunutí, které vzniká na držáku matice od axiální síly šroubu. 

Největší posunutí na držáku matice je 0,152 mm. Toto posunutí je z funkčního hlediska 

zanedbatelné.  

 V poslední části bakalářské práce jsem zpracoval potřebnou výkresovou dokumentaci 

dle zadavatele. 
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