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Seznam použitých značek a symbolů 

 

A  celková plocha ložiska včetně štěrbiny    [m2]  

Aef  efektivní plocha buňky      [m2] 

AK  plocha hydrostatických komor (kapes)    [m2] 

Aš  škrticí plocha        [m2] 

B  šířka kluzné plochy včetně symetricky umístěné komory  [m] 

Bk  šířka obdélníkové komory      [m] 

b1  výška radiálního hydrostatického ložiska    [m] 

C  základní dynamická únosnost     [kN] 

C0  statická únosnost       [kN] 

DS  střední průměr prstence s hydrostatickými buňkami   [m] 

F  maximální zatěžující síla ložiska v axiálním směru   [N] 

FT  pasivní odpor proti pohybu      [N] 

FV  výslednice sil        [N] 

Fx  síla při obrábění (pojezd po příčníku)    [N]  

Fy  síla při obrábění (mezi stojany)     [N] 

Fz  síla při obrábění (zdvih smykadla)     [N] 

F(S+O)  síla způsobená tíhou stolu a obrobku     [N] 

G  svodová propustnost       [N-1.m5.s-1] 

g  gravitační zrychlení       [m.s-2] 

h  vrstva maziva (velikost mezery)     [m] 

k  statická tuhost vrstvy maziva v ložisku    [N.mm-1] 
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kF  bezrozměrný silový součinitel     [1] 

kQ  bezrozměrný průtokový součinitel     [1] 

L  délka kluzné plochy včetně symetricky umístěné komory  [m] 

Lk  délka obdélníkové komory      [m] 

L10  základní trvanlivost ložiska      [mil. ot.] 

L10h  základní trvanlivost ložiska      [hod.] 

mo  maximální hmotnost obrobku     [kg] 

ms  hmotnost stolu       [kg] 

n  maximální otáčky stolu karuselu     [min-1] 

nM  otáčky elektromotoru       [min-1] 

P  ekvivalentní dynamické zatížení     [kN] 

P1  hydraulický příkon buňky      [W] 

PE  výkon elektromotoru       [W] 

Pc  hydraulický příkon ložiska      [W] 

Pcmax  největší hydraulický příkon ložiska     [W] 

PHG  výkon hydrogenerátoru      [W] 

P0  ekvivalentní statické zatížení      [kN] 

PZ  ztracený výkon v buňce      [W] 

Pη  výkon potřebný pro překonání pasivního odporu proti pohybu [W] 

p  exponent rovnice trvanlivosti      [1] 

pDOV (t)  dovolené napětí v tlaku      [MPa] 

p(L)  tlak na škrticí plochu hydrostatického ložiska   [MPa] 

pmax  největší tlak maziva v komoře     [MPa] 

po  tlak oleje        [MPa] 
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Q  přitékající množství maziva do ložiska    [m3.s-1] 

R  hydraulický odpor škrticí mezery mezi vazbovými plochami [N.m-5.s] 

R1  hydraulický odpor jedné hydrostatické buňky   [N.m-5.s] 

r  poloměr čepu        [m] 

rA  vnitřní průměr radiálně axiálního hydrostatického ložiska  [m] 

rB  vnitřní průměr tlakové komory radiálně axiálního hydrostatického ložiska

           [m] 

rC  vnější průměr tlakové komory radiálně axiálního hydrostatického ložiska 

           [m] 

rD  vnější průměr radiálně axiálního hydrostatického ložiska  [m] 

s0  statická bezpečnost       [1] 

u  obvodová rychlost        [m.s-1] 

Vg  geometrický objem hydrogenerátoru     [cm3] 

ηE  účinnost elektromotoru      [1] 

ηHG  celková účinnost hydrogenerátoru     [1] 

ηM  mechanická účinnost hydrogenerátoru    [1] 

ηV  objemová účinnost hydrogenerátoru     [1] 

νL  poloměrová vůle ložiska      [m] 

ω  úhlová rychlost       [rad.s-1] 

η  dynamická viskozita       [Pa.s] 

ρ  hustost maziva       [kg.m-3] 

ν  kinematická viskozita       [mm2.s-1] 
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1. Úvod 

1.1 Přehled způsobů uložení desky stolu u svislých soustruhů 
 

U velkých karuselů způsobuje vedení stolu značné energetické ztráty. Je to dáno 

velkou tíhou stolu a obrobku. Vzniklé velké třecí síly ve vedení působí na velkém průměru. 

Kruhová vedení používaná u karuselů: - kluzná 

- hydrostatická 

- valivá 

 

Kluzná vedení 

Tato vedení se vyskytují v různých konstrukčních alternativách podle obr. 1.  

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Kruhová vedení kluzná, [1] 
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S rovinnou vodicí plochou 

Je to nejobvyklejší případ uložení, viz obr. 1a. Radiální zatížení stolu je zachyceno 

radiálním ložiskem kluzným nebo valivým, axiální zatížení a klopné momenty mezikruhovou 

rovinnou vodicí plochou.  

S rovinnou vodicí plochou a axiálním ložiskem 

a) Jsou-li klopné momenty poměrně velké vzhledem k průměru vodicí plochy, zabrání se 

klopení stolu axiálním ložiskem, viz obr 1b. Pokud nejsou vodicí plochy mazány 

hydrostaticky, nesmí dojít mezi tímto ložiskem a vodícími plochami k předepnutí.  

b) Tenká deska stolu velkého průměru se vyztužuje axiálním ložiskem obr. 1c.  

Vedení tvaru nesymetrického V  

Vodicí plochy tvaru dvojitého kužele, viz obr. 1d, zachycují kromě axiálního zatížení i 

zatížení radiální. Stejným způsobem se ukládá stůl mezikruhového tvaru (viz obr. 1e, svislé 

soustruhy o průměru stolu 12 m a více). Přitom se předpokládá, že radiální zatížení je 

zachyceno plochou strmějšího kužele o úhlu sklonu α, axiální zatížení průmětem ploch obou 

kuželů do roviny kolmé k ose.  

Vrcholový úhel bývá 90° (méně často 120°), úhel sklonu širší vodicí plochy bývá 

α=10 až 15°. Uspořádání se strmou plochou na vnějším obvodu, viz obr. 2, má určité 

nevýhody. Stůl se při práci otepluje více než lože, jeho průměr se tedy více zvětšuje, a má 

proto sklon k zadírání na vnější strmé ploše, čemuž se předchází provedením vůle 0,05 až 

0,08 mm v této ploše. Mazací olej se přivádí do kruhové drážky a, z níž se rozvádí radiálními 

drážkami po šířce vodicích ploch. Plocha s menším sklonem (α), která převážně zachycuje 

axiální síly, je v takovém případě nedokonale mazána, neboť zmíněnou vůlí ve strmé ploše 

uniká převážná část oleje, která je k vnějšímu obvodu puzen také odstředivou silou. Tyto 

nevýhody nemá vodicí dráha uspořádaná obráceně, tj. se strmou částí plochy uvnitř, viz obr. 

3. U svislých soustruhů bývá poměr mezi středním průměrem vodicí dráhy a průměrem stolu 

asi 0,45 až 0,6. 
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Obr. 2 - Vedení tvaru nesymetrického V – strmá plocha na vnějším obvodu, [1] 

 

 

Obr. 3 - Vedení tvaru nesymetrického V – strmá plocha na vnitřním obvodu, [1] 

 

Jiný způsob uložení desky karuselu s plochým kruhovým vedením je na obrázku 4. 

Deska velkého průměru je na obvodu podepřena plochým kluzným vedením a ve středu 

uložena ve dvou valivých naklápěcích axiálních ložiskách, která zachycují nejen axiální síly 

v obou směrech, ale také síly radiální. Toto uložení ve středu desky zvyšuje její tuhost, neboť 

zabraňuje její deformaci ve středu, způsobenou buď obrobkem malého průměru, nebo 

obvodovým momentem od upínacích sil v čelistech. 



8 
 

 

Obr. 4 – Kruhové vedení ploché, [1] 

 

Hydrostatická vedení 

Na obrázku 5 je uložení stolu svislého soustruhu. Při správné funkci vedení se 

nestýkají kovové plochy za klidu ani za pohybu a stůl je ve výšce h nad škrticími plochami 

ložiskových jednotek. Je-li obvodová rychlost v větší než c (rychlost proudění oleje škrticími 

plochami), musí být olej přiváděn také do prostoru II, protože je nebezpečí, že by do 

ložiskové jednotky mohl být přisáván vzduch, a tím by její funkce byla porušena. 

Znemožnění přisávání vzduchu je zabezpečeno také tím, že přepadová hrana je vyšší než 

rovina jednotek, takže jsou vždy plně zaplaveny olejem. Při návrhu ložiskových jednotek je 

třeba pamatovat na to, že při vypnutém mazání dosedne stůl na plochu  ložiska a že tlak na ni 

nesmí překročit dovolenou hodnotu. 



9 
 

 

 

Obr. 5 – Hydrostatické vedení desky karuselu, [1] 

 

Součinitel tření je přibližně úměrný rychlosti v, a jeho hodnoty zjištěné měřením jsou 

přibližně: 

- pro v = 400 m.min-1 je součinitel tření f = 0,006 

- pro v = 80 m.min-1 je součinitel tření f = 0,0015 

a pro nejmenší rychlosti (řádově mm.min-1) je f = 0,00001 

 Na obrázku 6 je diagram závislosti součinitele tření f na obvodové rychlosti v ve 

vedení pro různá uložení stolu karuselu. Z uvedeného diagramu je zřejmé, že kapalinné 

vedení (hydrostatické) je zvlášť výhodné pro malé rychlosti pohybu.  
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Obr. 6 – Diagram závislosti součinitele tření f na obvodové rychlosti v, [1]  

 

Valivá vedení 

 Mají značně menší pasívní odpory; jejich tuhost lze zvýšit předepnutím. Pro malá 

zatížení jsou vhodná tzv. drátová ložiska. Valivé dráhy tvoří čtyři skroužené hladké ocelové 

dráty, takže ložiska jsou výrobně jednoduchá. Mohou být zatížena axiálně a současně i 

radiálně.  
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Obr. 7 – Drátové ložisko, [1]    Obr. 8 – Valivé vedení, [1] 

 

Na obrázku 8 je valivé vedení podobné kuličkovému ložisku s kosoúhlým stykem. 

Valivé dráhy jsou přímo v litinovém tělese. Odpadají tak deformace a vnitřní pnutí vznikající 

při kalení, čímž se dosáhne velké a trvalé přesnosti. 

Axiálně a současně i radiálně je stůl veden křížovým kuželíkovým vedením (obr. 9). 

Sousední kuželíky mají vůči sobě pootočeny osy o 90°. Kuželíky jsou vedeny v kleci. 

Sblížením vnitřních kroužků lze vymezit vůle, popřípadě dosáhnou předpětí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 – Křížové kuželíkové vedení, [1] 
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Výrobce těchto ložisek, například firma PSL, vyrábí ložiska se zkříženými válečky 

také s ozubením (vnitřní nebo vnější) nebo bez ozubení. Tato ložiska přenáší axiální, radiální 

zatížení a také klopný moment. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní ložiskové oceli. 

 

 

 

 

 

Obr. 10 - Ložisko se 

zkříženými válečky a vnějším 

ozubením, [6] 
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1.2 Volba vhodné varianty řešení pro daný případ  

 

 Při návrhu uložení desky stolu karuselu bylo počítáno s několika řešeními, které se 

ovšem po bližším prozkoumání projevily jako nevhodné pro toto použití.  

Jednou z variant bylo použití segmentového hydrodynamického ložiska s naklápěcími 

segmenty. Toto ložisko by ale způsobovalo problémy při nízkých otáčkách stolu. V zadání 

diplomové práce totiž stojí, že otáčky stolu se pohybují v rozmezí 2 ÷ 200 ot.min-1. Při 

nízkých otáčkách (např. rozběh a doběh stolu) by v tomto ložisku nevznikal olejový klín, 

který zajišťuje, že olej se dostává mezi kluzné plochy (horní plocha naklápěcího segmentu a 

kluzná plocha stolu). Toto by způsobovalo velké třecí síly (velký ztrátový výkon) a s tím 

související nadměrné zahřívání stolu a lože. Dále by docházelo k poškození jemně 

obrobených třecích ploch. Hydrodynamického ložiska by bylo vhodné použít pouze 

v kombinaci s hydrostatickým ložiskem. Hydrostatické ložisko by pracovalo při nízkých 

otáčkách a při vyšších otáčkách by tuto práci převzalo hydrodynamické ložisko. Došlo by 

tedy k určité úspoře energie, protože hydrostatické ložisko potřebuje stálý zdroj tlakového 

oleje na rozdíl od hydrodynamického, které si olej nasává samo. 

Jako další nevhodná varianta se ukázalo kluzné ložisko s použitím plastového materiálu 

na funkčních plochách. Bylo uvažováno s použitím materiálů, jako je např. GS-Super, fólie 

z Metaloplastu nebo plastovém materiálu Iglidur, ze kterého se vyrábí kluzná pouzdra, 

samomazná kloubová ložiska, plastová lineární vedení a další. Tyto materiály mají výborné 

kluzné vlastnosti a vyhovující únosnost. Použití těchto materiálů je ale omezeno na případy, 

kde jsou jen malé obvodové rychlosti. U materiálu Metaloplast je to do 1 m.s-1, což je pro 

použití u stolu karuselu nedostačující.      

Jako vhodný způsob uložení se jeví použití hydrostatického ložiska. Je totiž vhodné pro 

stoly velkého průměru, což je tento případ. Snáší vysoké zatížení a různé rychlosti otáčení 

stolu. Z těchto důvodů je v mém řešení použito hydrostatických ložisek v kombinaci 

s valivými.  
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Obr. 11 – Hydrostatické ložisko, [11] 

 

1.3 Charakteristika hydrostatických ložisek [1] 
 

Hydrostatická ložiska patří do skupiny kluzných ložisek, u kterých nosná vrstva 

maziva vzniká a je udržována účinkem vnějšího zdroje (tlakového maziva). Základním 

elementem hydrostatického ložiska je hydrostatická buňka. Ložisko podle jeho typu tvoří 

jedna či několik těchto buněk. Princip hydrostatické buňky je vyznačen na obrázku 12. 

                              

 

 

 

Obr. 12 – Princip hydrostatické buňky [1] 

 

Hydrostatické ložisko tvoří tělesa 1 a 2, viz obrázek 13, mohou být vůči sobě 

v relativním pohybu (v daném případě má těleso 2 rychlost u) i klidu, přičemž je přiváděno do 
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ložiska tlakové mazivo v množství Q, o tlaku p a součiniteli dynamické viskozity η. V tělese 1 

je vytvořena tlaková komora (z hlediska funkce ložiska by mola být i v tělese 2, ale z důvodu 

snadného přívodu tlakového maziva se většinou umísťuje v nepohyblivém tělese) o hloubce 

hk a ploše Ak. Z tlakové komory proudí mazivo mezi vazbovými plochami těles 1 a 2 ven 

z ložiska. Styčná plocha vazbových ploch obou těles, přes kterou proudí mazivo z tlakové 

komory, tvoří škrticí plochu Aš ložiska. Při provozu ložiska jsou obě tělesa od sebe oddělena 

vrstvou maziva h, která je velmi malá (řádově kolem 0,1 mm). Vazbové plochy bývají 

většinou rovinné či válcové. 

 

 1 – pevné těleso 

 2 – pohyblivé těleso 

 

 

Obr. 13 – Hydrostatická buňka, [1] 

 

 

Přesnost hydrostatického ložiska se posuzuje stálostí tloušťky h vrstvy maziva 

v ložisku (tj. vzájemné odlehlosti těles 1 a 2). Kromě jiného závisí přesnost hydrostatických 

ložisek také na geometrické přesnosti vazových ploch, zejména na jejich rovnoběžnosti. 

Hydrostatické ložisko představuje hydraulický odpor R, viz obrázek 12, který se mění 

s vnějším zatížením. Změnou hydraulického odporu R se mění tloušťka h vrstvy maziva 

v ložisku. Změnu odporu R je možno vhodně ovlivni charakterem hydraulického obvodu 

ložiska. 

Pro další úvahy se předpokládá: 

1) Laminární proudění maziva v ložisku 

2) Stálá viskozita maziva v ložisku 

3) Nestlačitelnost maziva 

4) Rovnoběžnost vazbových ploch 

5) Velmi malá tloušťka vrstvy maziva mezi vazbovými plochami 
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Pro stanovení parametrů ložiska je nutno uvažovat několik jeho provozních stavů: 

Klidový stav 

Do ložiska není dodáváno tlakové mazivo. Ložisko může být zatížené maximální 

vnější silou; tělesa 1 a 2 jsou v relativním klidu, přičemž se přímo dotýkají ve vazbových 

plochách a je nutné v tomto stavu kontrolovat jejich tlak. 

Uvedení ložiska do stavu schopného provozu 

Provede se připojením zdroje tlakového maziva do ložiska a podle typu hydraulického 

obvodu seřízením tloušťky h vrstvy maziva. 

Rozběh či doběh ložiska  

Děje se za podmínek, kdy je ložisko schopno plnit svou funkci (viz další bod). 

Normální provoz 

Tento stav je nejdůležitější. Ložisko musí splňovat požadované vlastnosti (únosnost, 

tuhost, přesnost chodu aj.). 

Havarijní stav 

Havarijní stav může nastat přerušením dodávky tlakového maziva do ložiska. Proto je 

nutné zabránit poškození, popřípadě zadření ložiska (např. vestavěním akumulátoru do 

hydraulického ložiska, použitím vhodných antifrikčních materiálů pro vazbové plochy aj.). 

 

1.4 Vlastnosti hydrostatických ložisek 
 

- Pokud jsou při provozu ložiska splněny dříve uvedené předpoklady a podmínky, jsou 

vazbové plochy obou členů od sebe odděleny vrstvou maziva, takže nedochází k jejich 

opotřebení a na mechanické vlastnosti jejich materiálu jsou kladeny minimální nároky. 

- Volbou vyhovujících parametrů hydrostatického ložiska lze dosáhnout vysoké 

energetické účinnosti.  

- Při vhodné konstrukci poskytují ložiska (obousměrná) provoz nejen s vymezenými 

vůlemi, ale i s možností předepnutí. 
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- Při provozu hydrostatického ložiska nezáleží na smyslu kluzné rychlosti. 

- Při vhodně řešeném hydraulickém obvodu ložiska (zejména s regulací tlaku a 

množství maziva přiváděného pod tlakem do ložiska) lze dosáhnout vysoké tuhosti a 

tlumení uložení, a to prakticky nezávisle na kluzné rychlosti. 

Uvedené vlastnosti jsou vesměs příznivé. Určitou nevýhodou je potřebný hydraulický 

obvod ložiska, jeho vyšší pořizovací náklady, složitost, komplikovanější údržba aj. 

Hydrostatická ložiska jsou vhodná zejména pro takové provozní poměry, kde se 

požadují velká zatížení, nízké nebo vysoké kluzné rychlosti, vysoká tuhost či tlumení, značná 

energetická účinnost, velká životnost, malý pasivní odpor proti pohybu, častý rozběh a doběh, 

vymezení vůle, předepnutí aj. 
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2. Vlastní řešení uložení desky stolu 

 
 Předmětem diplomové práce je vypracování nového způsobu uložení desky svislého 

soustruhu. Stávající uložení desky je pomocí velkoprůměrového válečkového ložiska se 

zkříženými válečky. Obrázek takového ložiska je na obrázku 10. Toto ložisko má vnější 

kroužek opatřen ozubením. V loži je umístěn pastorek, který zapadá do tohoto ozubení. 

Pomocí tohoto převodu se stůl otáčí.     

V diplomové práci je provedeno řešení daného problému ve třech variantách. Varianty 

se od sebe liší způsobem, jakým jsou zachyceny síly, které působí na desku stolu. Mezi tyto 

síly patří síly vzniklé při obrábění materiálu, viz obrázek 14, a tíhové síly vzniklé působením 

obrobku.  Rozbor jednotlivých variant je uveden dále. 

 

Obr. 14 – Schéma karuselu a rozložení sil při obrábění 

Fz=25 000 N 

Fx=25 000 N 

Fy=50 000 N 

PŘÍČNÍK 

STŮL 

(mS=10 t) 

LOŽE 

SMYKADLO 

STOJAN 

OBROBEK 

(mO=30 t) 
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Obr. 15 – Model lože a stolu karuselu 

 

Obr. 16 – Model lože karuselu (spodní pohled) 
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2.1 Varianta I 
 

Varianta I - uložení desky pomocí hydrostatického a dvou valivých ložisek. 

Uložení stolu karuselu je konstruováno pomocí axiálního hydrostatického ložiska, 

které zachytává axiální síly od obrábění a síly způsobené hmotností stolu a obrobku. Radiální 

síly jsou zde zachyceny pomocí radiálního valivého ložiska.  

Axiální hydrostatické ložisko je tvořeno deseti hydrostatickými buňkami. Buňky mají 

tvar mezikruhových výsečí a jsou rovnoměrně rozmístěny na horní ploše prstence. Tento 

prstenec je přichycen pomocí šroubů k loži karuselu.  Do buněk je čerpadlem dodáván olej 

pod tlakem. Tlakem oleje se nadzvedne stůl a olej uniká přes škrticí plochu do prostoru na 

loži, odkud odtéká dvěma otvory přes hadice do nádrže. Plocha stolu, která se nachází nad 

hydrostatickými buňkami, je opatřena tenko vrstvou materiálu GS – Super fluid.  

Radiální ložisko je normalizované valivé válečkové typu NU. Tato konstrukce ložiska 

(NU) umožňuje axiální posuv čepu, na který je nalisován vnitřní kroužek ložiska, vůči 

vnějšímu kroužku a to v obou směrech. Toto je důležité, protože čep je připevněn ke stolu 

karuselu a ten se nadzvedává vlivem tlaku oleje v axiálním ložisku. 

Stůl je pojištěn proti nežádoucímu nadměrnému nadzvednutí axiálním kuličkovým 

ložiskem, které je umístěno na spodní části čepu stolu. K nežádoucímu nadzvednutí může 

dojít při rychlém odlehčení stolu.  

 

 

2.1.1 Návrh axiálního hydrostatického ložiska 

 
Velikost ložiska je řešena s ohledem na konstrukční uspořádání ostatních součástí, 

které budou v prostoru upínacího stolu stroje. Nachází se zde např. ozubený věnec, který je 

nalisován na těleso desky stolu, dále hnací pastorek, přívodní potrubí pro olej, a další.  Tvar a 

základní rozměry prstence, na kterém jsou umístěny hydrostatické buňky je na obrázku 17.  

Výrobní výkres prstence je uveden jako příloha [E]. Do středu každého segmentu jsou 

vyvrtány otvory, kterými bude přiváděn olej do ložiska. Prstenec je také opatřen otvory pro 

šrouby (čtyři v každé buňce) pro připevnění k loži stroje.    
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Obr. 17 – Tvar a základní rozměry hydrostatických buněk 

 

Kontrola tlaku na dosedací plochu ložiska 

Při vypnutém mazání dosedne stůl na škrticí plochu hydrostatického ložiska. Tlak na 

tuto plochu nesmí překročit dovolenou hodnotu.  

Materiál prstence, na kterém jsou umístěny hydrostatické buňky, je šedá litina 42 

2435. Na stole karuselu je styková plocha, která se může dotýkat litinového prstence, opatřena 

kluznou plochou z materiálu GS-Super fluid. Tato hmota se zde nanáší v tekuté formě a po 

vytvrzení se obrábí, aby byl zaručen přesný rozměr a rovinnost této plochy. Výrobce této 

hmoty, firma Dawex Chemical udává, že tento materiál má dobré kluzné vlastnosti a 

neopotřebovává protidílec.  
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Výrobce udává, že při aplikaci tohoto materiálu je důležité dodržet následující postup: 

1. Kluzné uložení je nutné navrhnout tak, aby po opracování zbyla funkční vrstva cca 1,5   

mm ( ± 20%). Podklad, kam se hmota nanáší, musí být dobře zdrsněn (Ra 25 – 50, 

nejlépe otryskat) a následně důkladně odmastit. 

2. a)  Hmota se odlévá nebo špachtluje s přebytkem (tloušťka cca 5 mm).    

Po vytvrzení se hmota opracuje na požadovaný rozměr. 

b)  Lze se vyhnou opracování hmoty tím, že použijeme broušený, odseparovaný  

protikus. Ten umístíme do přesné polohy nad kluznou hmotu a po vytvrzení 

protikus odtrhneme a kluzná plocha se již nemusí opracovávat. 

 Ve všech případech se ale musí po vytvrzení kluzná plocha zaškrabat. Je to z důvodu 

toho, aby vlivem vytěsnění vzduchu nedošlo k přilepení (slipu) kluzné hmoty a protikusu. 

Současně tím vnikne nespočet mikro mazacích kapes, které zlepšují chod stroje. 

  

Protože litina má vyšší hodnotu dovoleného napětí v tlaku než materiál GS-Super 

fluid, je ve výpočtu tlaku, použito hodnoty pDOV  pro GS-Super fluid. 

Dovolené napětí v tlaku: 

Šedá litina   pDOV = 120 MPa    -  dle [3]     

GS-Super fluid pDOV = 200 MPa (statické zatížení)  -  viz příloha [A]     

   pDOV = 95 MPa (dynamické zatížení)  -  viz příloha [A]     

 

Výpočet tlaku, kterým působí stůl při vypnutém mazání na škrticí plochu ložiska: 

DOV
Š

)L( p
A
Fp <=

              (1)
 

MPa45,0
935000
417400p )L( ==

 

9545,0p )L( <=  

kde … p(L)… tlak na škrticí plochu hydrostatického ložiska, [MPa] 

   F … maximální zatěžující síla ložiska v axiálním směru, [N] 
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Aš… škrticí plocha ložiska, [m2], odečteno z Inventoru AŠ=935000 mm2 

PDOV… dovolené napětí v tlaku pro materiál GS-Super fluid, [MPa] 

 

Zatěžující síla ložiska v axiálním směru 

       (2) 

  

kde … mO … maximální hmotnost obrobku, [kg] 

   mS … hmotnost stolu, [kg] 

   g …gravitační zrychlení, [m.s-2] 

   FZ … max. síla při obrábění v ose z, [N], viz zadání diplomové práce 

 

Z výpočtu vyplývá, že navržená velikost škrticí plochy je z hlediska pevnosti 

několikrát větší, než je potřebná. Plocha ovšem musí mít tuto velikost, protože je na ni závislý 

průtok oleje ložiskem. Tato plocha totiž tvoří hydraulický odpor ložiska, který značně 

ovlivňuje výpočet průtoku oleje, viz vztah (10).    

Následující výpočet hydrostatického ložiska je proveden dle [1]: 

 

Tlak oleje 

Tlak potřebný pro uvedení buňky do funkční polohy (pro vytvoření tloušťky h vrstvy 

maziva mezi vazbovými plochami) – tzv. tlak pro nadzvednutí, kdy je k dispozici pouze 

plocha Ak. Tento tlak je také maximální: 

        (3) 

  

kde … AK10 … plocha 10ti tlakových komor (kapes), [m2]  

 

MPa23,1Pa2,1228731
3397,0

417400
A

Fpp
10K

maxo =====
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Plocha 10ti hydrostatických kapes byla zjištěna pomocí programu Autodesk Inventor 2010 a 

jejich hodnota je  AK10= 0,3397 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 – Znázornění plochy 10ti hydrostatických kapes (zeleně) 

 

 

Pasivní odpor proti pohybu pro 10 hydrostatických buněk  

       (4) 

  

kde … η … dynamická viskozita maziva, [Pa.s] 

   Aš … škrticí plocha, zjištěná pomocí programu, [m2] 

   u … obvodová rychlost, [m.s-1] 

   h … vrstva maziva (velikost mezery), [m] 

     velikost mezery je zvolena 0,0001 m 

 

 Firmou PARAMO a.s. mi byl pro tento případ použití doporučen olej typu PARAMO 

HM. Jelikož se u tohoto oleje běžně neudává dynamická viskozita, bylo nutné si tuto hodnotu 

určit početně. K tomuto je třeba znát kinematickou viskozitu a hustotu oleje za teploty, na 

N4,26270001,045,159346,00182,0huAF 11
ŠT =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅η= −−
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kterou se olej v ložisku ohřeje. Tyto hodnoty (viz tab. 1) mi byly zaslány z firmy PARAMO, 

kde je zjišťovali. Teplota oleje, na kterou se v ložisku ohřeje, byla zvolena 60 °C. 

            Tab. 1 – Hodnoty kinematické viskozity a hustoty olejů 

Typ oleje 
Kinematická viskozita ν [mm2.s-1] Hustota ρ 

[kg.m-3] t=40°C t=100°C t=60°C 

Mogul HM 46 ZF 46 6,88 21 865 

Mogul Glison 68 68 8,54 28,4 878 

 

Výpočet dynamické viskozity 

- Pro olej Mogul HM 46 ZF 

          (5) 

 

Pro použití v ložisku je zvolen olej Mogul HM 46 ZF a je tedy počítáno s dynamickou 

viskozitou 0,0182 Pa.s. 

Škrticí plocha axiálního hydrostatického ložiska byla zjištěna v programu Autodesk 

Inventor 2010 a její velikost je AŠ= 0,9346 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 – Znázornění škrticí plochy ložiska (zeleně) 

sPa0182,08651021 5 ⋅=⋅⋅=ρ⋅ν=η −
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Maximální obvodová rychlost 

        (6) 

 

kde … DS ... střední průměr přes hydrostatické buňky, [m]  

n … maximální otáčky stolu karuselu, viz zadání diplomové práce, 

[min-1] 

 

Výkon potřebný pro překonání pasivního odporu proti pohybu 

         (7) 

 

Přitékající množství maziva do buňky 

1
11 RppGQ −⋅=⋅=               (8) 

131351101
1o1 min.dm965,4s.m10274,8)10485,1(2,1228731RpQ −−−−− =⋅=⋅⋅=⋅=  

 

kde … G … svodová propustnost, [N-1.m5.s-1]  

po … tlak oleje, [Pa] 

R1 … hydraulický odpor škrticí mezery mezi vazbovými plochami  

buňky, [N.m-5.s], platí 1RG −= , výpočet viz vztah (9) 

 

Hydraulický odpor škrticí mezery 

Podobně jako tlakové komory axiálního kruhového ložiska jsou uspořádány tlakové 

komory pro přímočaré vedení. Vzhledem k malému účinku odstředivých sil je možné kruhová 

vedení hydrostatická počítat dle [1] stejně jako přímočará vedení.  Tvar buňky v navrhovaném 

1S sm45,15
60

200475,1
60

nDu −⋅=
⋅⋅π

=
⋅⋅π

=

kW6,40W5,4059145,154,2627uFP T ==⋅=⋅=η



27 
 

řešení je podobný obdélníkové buňce, která se používá u přímočarých vedení. Z tohoto 

důvodu je počítán hydraulický odpor jako pro obdélníkovou buňku. 

 

Hydraulický odpor pro jednu hydrostatickou buňku: 

    (9)
 

 

 

 

kde … B, L … rozměry kluzné plochy včetně symetricky umístěné komory,  

[m], viz obr. 20 

   Bk, Lk … rozměry obdélníkové komory, [m], viz obr. 20 

 

Obr. 20 – Rozměry hydrostatické buňky 

 

.sN.m10485,1
105,0275,0
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Přitékající množství maziva do ložiska 

       (10) 

 

Hydraulický příkon pro jednu buňku  

        (11) 

 

Hydraulický příkon pro 10 buněk  

     (12) 

 

Ztracený výkon v ložisku 

     (13) 

Ztracený výkon PZ se v buňce celý zmaří v teplo. 

 

 Pomocí výše provedených výpočtů je sestrojen graf závislosti zatížení stolu na tlaku 

oleje v ložisku, viz graf 1, a graf závislosti zatížení stolu na průtoku oleje ložiskem, viz graf 2. 

Těchto závislostí lze využít pro nastavení prvků v hydraulickém obvodu. Je tedy možné 

přesně nastavit tlak a průtok oleje dle aktuálního zatížení stolu. Je tedy nutné snímat výšku 

stolu nebo tlak oleje v ložisku. Zvětšení zatížení způsobí pokles výšky stolu a zvýšení tlaku 

oleje v ložisku a naopak.  

Snímač tlaku oleje by mohl být umístěn uvnitř tlakové komory. Při umístění obrobku 

na desku stolu by byla seřízena výška stolu, a ten by se mohl začít otáčet. Při obrábění by 

docházelo ke snižování hmotnosti obrobku. Snímač tlaku by tento pokles zaregistroval a 

vydal by signál do hydraulického obvodu, který by zajistil snížení tlaku přiváděného do 

hydrostatických kapes.  

131345
1C mindm7,49sm10274,810274,810Q10Q −−−− ⋅=⋅⋅=⋅⋅=⋅=

W7,1012,122873110274,8pQP 5
o11 =⋅⋅=⋅= −

W7,10162,122873110274,8pQP 4
oC10 =⋅⋅=⋅= −

kW6,41W2,416087,10165,40591PPP 10Z ==+=+= η
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Obr. 21 – Graf závislosti zatížení stolu na tlaku oleje v ložisku 

 

 

Obr. 22 – Graf závislosti zatížení stolu na průtoku oleje ložiskem 
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2.1.2 Výpočet hydrogenerátoru 
 

Výkon hydrogenerátoru 

     (14) 

 

Geometrický objem hydrogenerátoru 

    (15) 

 

 

kde … Vg … geometrický objem hydrogenerátoru, [cm3] 

nM … otáčky elektromotoru, [min-1], viz tab. 3    

Dle vypočteného geometrického objemu je z katalogu zubových hydrogenerátorů [8] 

od firmy Jihostroj vybrán typ Q-43. Parametry tohoto hydrogenerátoru jsou uvedeny v tab. 2.   

 

Výpočet účinnosti hydrogenerátoru  

Hodnoty objemové a mechanické účinnosti jsou převzaty z katalogu zubových 

hydrogenerátorů od firmy Jihostroj [8]. 

Objemová účinnost 

[%])9892(V ÷=η  

Mechanická účinnost 

[%]85M =η  

Celková účinnost  

        (16) 

 

W7,101610274,82,1228731QpP 4
CHG =⋅⋅=⋅= −

335
4

M

C
gMgC cm35m105,3

60
1420

10274,8
n
Q

VnVQ =⋅=
⋅

==⇒⋅= −
−

]1[782,085,092,0MVHG =⋅=η⋅η=η
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Tab. 2 – Tabulka parametrů zubového hydrogenerátoru typu Q-43 

Geometrický objem Vg 43 [cm3] 

Otáčky 

Jmenovité    nn 1500 [min-1] 

Minimální    nmin 500 [min-1] 

Maximální    nmax 2500 [min-1] 

Tlak na 

vstupu 

Minimální    p1min -0,3 [bar] 

Maximální    p1max 0,5 [bar] 

Tlak na 

výstupu 

Max. trvalý    p2n 270 [bar] 

Maximální    p2max 290 [bar] 

Špičkový    p3 310 [bar] 

Hmotnost    m 9,2 [kg] 

 

 

2.1.3 Volba elektromotoru 
 

Pro pohon zubového hydrogenerátoru je nutné určit parametry elektromotoru. 

Základním parametrem je potřebný výkon navrhovaného elektromotoru. Jeho výpočet je 

proveden dále. 

Výkon elektromotoru 

          (17) 

 

 Dle vypočteného potřebného výkonu je z katalogu elektromotorů od firmy Siemens 

[9] vybrán elektromotor s nejbližším vyšším výkonem. Jde o typ 1LA7 090-4AA, který má 

stejné jmenovité otáčky jako hydrogenerátor. Parametry tohoto zvoleného elektromotoru jsou 

uvedeny v tab. 3. 

Tab. 3 – Parametry elektromotoru Siemens typ 1LA7 090-4AA 

Výkon  P 2,2 [kW] 

Otáčky n 1420 [min-1] 

Účinnost η 78 [%] 

Hmotnost m 21,5 [kg] 

W1666
78,0782,0

2,1016P
P

EHG

HG
E =

⋅
=

η⋅η
=



 

2.1.4 Výpočet radiálního ložiska
 

Je zvoleno

Válečkové ložisko konstrukce NU

vnitřní kroužek je bez vodicích přírub. 

kroužku ložiska

 

Radiální zatížení ložiska je způsobeno silami při obrábění. Maximální hodnoty velikostí 

těchto sil jsou:

- 

- 

- 

Výpočet radiálního ložiska

Je zvoleno

Válečkové ložisko konstrukce NU

vnitřní kroužek je bez vodicích přírub. 

kroužku ložiska

Radiální zatížení ložiska je způsobeno silami při obrábění. Maximální hodnoty velikostí 

těchto sil jsou: 

 FY =  50000 N

 FX = 25000 N 

 FZ = 25000 N 

Výpočet radiálního ložiska

Je zvoleno radiální 

Válečkové ložisko konstrukce NU

vnitřní kroužek je bez vodicích přírub. 

kroužku ložiska v obou směrech, tj. v

Tab. 4 –

Průměr hřídele

Vnější průměr

Šířka ložiska

Statická únosnost

Dynamická únosnost

 

 

 

 

 

Obr. 

Radiální zatížení ložiska je způsobeno silami při obrábění. Maximální hodnoty velikostí 

 

=  50000 N  

= 25000 N   

= 25000 N   

Výpočet radiálního ložiska

radiální válečkové 

Válečkové ložisko konstrukce NU

vnitřní kroužek je bez vodicích přírub. 

obou směrech, tj. v

– Technická specifikace válečkového ložiska NU 1072

Rozměr

Průměr hřídele

Vnější průměr 

Šířka ložiska 

Statická únosnost

Dynamická únosnost

Obr. 23 – Konstrukce válečkového ložiska typu NU

Radiální zatížení ložiska je způsobeno silami při obrábění. Maximální hodnoty velikostí 

 - osa Y (mezi stojany) 

 - osa X (pojezd po příčníku) 

 - o

Výpočet radiálního ložiska

válečkové ložisko NU 1072.

Válečkové ložisko konstrukce NU

vnitřní kroužek je bez vodicích přírub. 

obou směrech, tj. v tomto případě nahoru a dolů.

Technická specifikace válečkového ložiska NU 1072

Rozměr 

Průměr hřídele 

 

Statická únosnost 

Dynamická únosnost 

Konstrukce válečkového ložiska typu NU

Radiální zatížení ložiska je způsobeno silami při obrábění. Maximální hodnoty velikostí 

osa Y (mezi stojany) 

osa X (pojezd po příčníku) 

osa Z (zdvih s
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Výpočet radiálního ložiska 

ložisko NU 1072.

Válečkové ložisko konstrukce NU – vnější kroužek má dvě vodicí příruby, zatímco 

vnitřní kroužek je bez vodicích přírub. Hřídel se tedy může pohybovat

omto případě nahoru a dolů.

 

Technická specifikace válečkového ložiska NU 1072

Označení

d 

D

B

C0

C

Konstrukce válečkového ložiska typu NU

 

Radiální zatížení ložiska je způsobeno silami při obrábění. Maximální hodnoty velikostí 

osa Y (mezi stojany) 

osa X (pojezd po příčníku) 

sa Z (zdvih smykadla) 

32 

ložisko NU 1072. 

vnější kroužek má dvě vodicí příruby, zatímco 

Hřídel se tedy může pohybovat

omto případě nahoru a dolů.

 

Technická specifikace válečkového ložiska NU 1072

Označení Hodnota

 

D 

B 

0 

C 

Konstrukce válečkového ložiska typu NU

 

Radiální zatížení ložiska je způsobeno silami při obrábění. Maximální hodnoty velikostí 

osa Y (mezi stojany)  

osa X (pojezd po příčníku) 

mykadla)   

 

vnější kroužek má dvě vodicí příruby, zatímco 

Hřídel se tedy může pohybovat

omto případě nahoru a dolů.

Technická specifikace válečkového ložiska NU 1072

Hodnota 

360 

540 

82 

1830 

1100 

Konstrukce válečkového ložiska typu NU

Radiální zatížení ložiska je způsobeno silami při obrábění. Maximální hodnoty velikostí 

osa X (pojezd po příčníku)   

 

vnější kroužek má dvě vodicí příruby, zatímco 

Hřídel se tedy může pohybovat 

omto případě nahoru a dolů. 

Technická specifikace válečkového ložiska NU 1072

 Jednotka

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

Konstrukce válečkového ložiska typu NU, [5]

Radiální zatížení ložiska je způsobeno silami při obrábění. Maximální hodnoty velikostí 

vnější kroužek má dvě vodicí příruby, zatímco 

 vzhledem k

Technická specifikace válečkového ložiska NU 1072 

Jednotka 

[mm] 

[mm] 

[mm] 

[kN] 

[kN] 

, [5] 

Radiální zatížení ložiska je způsobeno silami při obrábění. Maximální hodnoty velikostí 

vnější kroužek má dvě vodicí příruby, zatímco 

vzhledem k vnějšímu

Radiální zatížení ložiska je způsobeno silami při obrábění. Maximální hodnoty velikostí 

vnější kroužek má dvě vodicí příruby, zatímco 

ějšímu 

Radiální zatížení ložiska je způsobeno silami při obrábění. Maximální hodnoty velikostí 
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V radiálním směru působí dvě síly, viz obr 24. Pro výpočet radiálního ložiska je tedy třeba 

znát výslednici těchto sil FV:  

 

              (18) 

 

Obr. 24 – Síly v radiálním směru 

 

 Základní trvanlivost 

              (19)
 

  

kde … L10 … základní trvanlivost (při 90% spolehlivosti), [mil. ot.] 

   C … základní dynamická únosnost, [kN] 

P … ekvivalentní dynamické zatížení, P=FV, [kN], je to zatížení od 

N7,559012500050000F 22
V =+=
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obráběcích sil v rovině vodorovné s deskou stolu, výpočet viz 

vztah (18)  

p … exponent rovnice trvanlivosti 

    p= 10/3 pro ložiska s čárovým stykem   

 

Trvanlivost v provozních hodinách 

              (20) 

 

kde … L10h … základní trvanlivost (při 90% spolehlivosti), [hod.] 

 

Kontrola součinitele bezpečnosti 

              (21)
 

 

kde … s0 … statická bezpečnost, [1] 

C0 … statická únosnost, [hod.] 

P0 … ekvivalentní statické zatížení, P0=FV, [kN], je to zatížení od  

obráběcích sil v rovině vodorovné s deskou stolu, výpočet viz 

vztah (18)  
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2.1.5 Výpočet kuličkového axiálního ložiska

 
Je 

ložisko bude pracovat jako 

v hydrostatickém axiálním ložisku.

 

Statické zatížení

Kontrola součinitele bezpečnosti

  

 

 

 

P
C

s
0

0
0 =

mP O0 =

Výpočet kuličkového axiálního ložiska

Je zvoleno k

ložisko bude pracovat jako 

hydrostatickém axiálním ložisku.

Tab. 

Statické zatížení

Kontrola součinitele bezpečnosti

  

 

,294
2320

0

0 =

300000gO =⋅

Výpočet kuličkového axiálního ložiska

zvoleno kuličkové axiální ložisko 51256

ložisko bude pracovat jako 

hydrostatickém axiálním ložisku.

Tab. 5 – Technická specifikace axiálního kuličkového ložiska 51256

Průměr hřídele

Vnější průměr

Výška ložiska

Statická únosnost

Dynamická únosnost

Statické zatížení 

Kontrola součinitele bezpečnosti

  

 

9,7
3,

2320
=

9300000 ⋅

Výpočet kuličkového axiálního ložiska

uličkové axiální ložisko 51256

ložisko bude pracovat jako pojištění proti nadměrnému nadzvednutí stolu vlivem tlaku oleje 

hydrostatickém axiálním ložisku.

Obr. 25

Technická specifikace axiálního kuličkového ložiska 51256

Rozměr

Průměr hřídele

Vnější průměr 

Výška ložiska 

Statická únosnost

Dynamická únosnost

Kontrola součinitele bezpečnosti

  

 

]1[

29430081,9 =

Výpočet kuličkového axiálního ložiska

uličkové axiální ložisko 51256

pojištění proti nadměrnému nadzvednutí stolu vlivem tlaku oleje 

hydrostatickém axiálním ložisku. 

Obr. 25 - Axiální kuličkové ložisko

Technická specifikace axiálního kuličkového ložiska 51256

Rozměr 

Průměr hřídele 

 

 

Statická únosnost 

Dynamická únosnost 

Kontrola součinitele bezpečnosti 

  

 N294300

35

Výpočet kuličkového axiálního ložiska

uličkové axiální ložisko 51256

pojištění proti nadměrnému nadzvednutí stolu vlivem tlaku oleje 

Axiální kuličkové ložisko

Technická specifikace axiálního kuličkového ložiska 51256

Označení

d 

D

B

C0

C

  

 3,294=
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Výpočet kuličkového axiálního ložiska 

uličkové axiální ložisko 51256. Pro něj je provedena kontrola. Toto 

pojištění proti nadměrnému nadzvednutí stolu vlivem tlaku oleje 

Axiální kuličkové ložisko

Technická specifikace axiálního kuličkového ložiska 51256

Označení Hodnota

 

D 

B 

0 

C 

  

 kN

 

. Pro něj je provedena kontrola. Toto 

pojištění proti nadměrnému nadzvednutí stolu vlivem tlaku oleje 

Axiální kuličkové ložisko, [

Technická specifikace axiálního kuličkového ložiska 51256

Hodnota 

280 

380 

80 

2320 

494 

  

 

. Pro něj je provedena kontrola. Toto 

pojištění proti nadměrnému nadzvednutí stolu vlivem tlaku oleje 

 

[4] 

Technická specifikace axiálního kuličkového ložiska 51256

 Jednotka

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

  

  

. Pro něj je provedena kontrola. Toto 

pojištění proti nadměrnému nadzvednutí stolu vlivem tlaku oleje 

Technická specifikace axiálního kuličkového ložiska 51256

Jednotka 

[mm] 

[mm] 

[mm] 

[kN] 

[kN] 

  

  

. Pro něj je provedena kontrola. Toto 

pojištění proti nadměrnému nadzvednutí stolu vlivem tlaku oleje 

Technická specifikace axiálního kuličkového ložiska 51256 

    

    

pojištění proti nadměrnému nadzvednutí stolu vlivem tlaku oleje 

  (22) 

  (23) 



 

 

Popis hydraulického obvodu

 Z

pokračuje přes 

plochu ložiska do prostoru

odtéká přes filtr do chladiče. Po ochlazení olej

hydrogene

pojistným ventilem se nachází

dodáváno

Nemůže se tedy stát, že při naklopení stolu bude průtok oleje v

V každé větvi se také nachází zpětný

Hydraulický obvod by se tak

dva zubové hydrogenerátory, které mají 

pěti hydrostatických buněk, a proto může mít 

hydrogenerátory spo

stejné množství oleje. Obvod je totiž zapojen tak, že dvě buňky naproti sobě nejsou napájeny 

stejným hydrogenerátorem.

Obr. 

Popis hydraulického obvodu

Z nádrže je 

pokračuje přes 

plochu ložiska do prostoru

odtéká přes filtr do chladiče. Po ochlazení olej

hydrogenerátorem umístěn pojistný ventil,

pojistným ventilem se nachází

dodáváno stejné množství oleje ve 

Nemůže se tedy stát, že při naklopení stolu bude průtok oleje v

každé větvi se také nachází zpětný

Hydraulický obvod by se tak

dva zubové hydrogenerátory, které mají 

pěti hydrostatických buněk, a proto může mít 

hydrogenerátory spo

stejné množství oleje. Obvod je totiž zapojen tak, že dvě buňky naproti sobě nejsou napájeny 

stejným hydrogenerátorem.

Obr. 26 – Orientační hodnoty součinitele statické bezpečnosti s

Popis hydraulického obvodu

nádrže je přes filtr pomocí zubového hydrogenerátoru

pokračuje přes děliče průtoku

plochu ložiska do prostoru

odtéká přes filtr do chladiče. Po ochlazení olej

rátorem umístěn pojistný ventil,

pojistným ventilem se nachází

stejné množství oleje ve 

Nemůže se tedy stát, že při naklopení stolu bude průtok oleje v

každé větvi se také nachází zpětný

Hydraulický obvod by se tak

dva zubové hydrogenerátory, které mají 

pěti hydrostatických buněk, a proto může mít 

hydrogenerátory společnou hnací hřídel

stejné množství oleje. Obvod je totiž zapojen tak, že dvě buňky naproti sobě nejsou napájeny 

stejným hydrogenerátorem.

Orientační hodnoty součinitele statické bezpečnosti s

Popis hydraulického obvodu axiálního hydrostatického ložiska

přes filtr pomocí zubového hydrogenerátoru

děliče průtoku do hydrostatických 

plochu ložiska do prostoru lože karuselu. Zde je olej zachycován do 

odtéká přes filtr do chladiče. Po ochlazení olej

rátorem umístěn pojistný ventil,

pojistným ventilem se nachází dělič průtoku

stejné množství oleje ve 

Nemůže se tedy stát, že při naklopení stolu bude průtok oleje v

každé větvi se také nachází zpětný

Hydraulický obvod by se tak

dva zubové hydrogenerátory, které mají 

pěti hydrostatických buněk, a proto může mít 

lečnou hnací hřídel

stejné množství oleje. Obvod je totiž zapojen tak, že dvě buňky naproti sobě nejsou napájeny 

stejným hydrogenerátorem. Schéma tohoto zapojení je na 

Orientační hodnoty součinitele statické bezpečnosti s

axiálního hydrostatického ložiska

přes filtr pomocí zubového hydrogenerátoru

do hydrostatických 

lože karuselu. Zde je olej zachycován do 

odtéká přes filtr do chladiče. Po ochlazení olej

rátorem umístěn pojistný ventil,

dělič průtoku

stejné množství oleje ve všech větvích

Nemůže se tedy stát, že při naklopení stolu bude průtok oleje v

každé větvi se také nachází zpětný ventil. Schéma zapojení je na 

Hydraulický obvod by se také dal řešit pomocí t

dva zubové hydrogenerátory, které mají 

pěti hydrostatických buněk, a proto může mít 

lečnou hnací hřídel

stejné množství oleje. Obvod je totiž zapojen tak, že dvě buňky naproti sobě nejsou napájeny 

Schéma tohoto zapojení je na 
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Orientační hodnoty součinitele statické bezpečnosti s

axiálního hydrostatického ložiska

přes filtr pomocí zubového hydrogenerátoru

do hydrostatických 

lože karuselu. Zde je olej zachycován do 

odtéká přes filtr do chladiče. Po ochlazení olej

rátorem umístěn pojistný ventil, na kterém je nastaven maximální pracovní tlak. 

dělič průtoku. Ten zajistí, že je 

všech větvích

Nemůže se tedy stát, že při naklopení stolu bude průtok oleje v

ventil. Schéma zapojení je na 

é dal řešit pomocí t

dva zubové hydrogenerátory, které mají společnou hnací hřídel. Každý z

pěti hydrostatických buněk, a proto může mít hydrogenerátor 

lečnou hnací hřídel, zaručuje, že se vždy do protilehlých buněk dostane 

stejné množství oleje. Obvod je totiž zapojen tak, že dvě buňky naproti sobě nejsou napájeny 

Schéma tohoto zapojení je na 
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Orientační hodnoty součinitele statické bezpečnosti s

axiálního hydrostatického ložiska

přes filtr pomocí zubového hydrogenerátoru

do hydrostatických buněk

lože karuselu. Zde je olej zachycován do 

odtéká přes filtr do chladiče. Po ochlazení olej pokračuje do nádrže. V

na kterém je nastaven maximální pracovní tlak. 

. Ten zajistí, že je 

všech větvích, bez ohledu na rozdílné zatížení 

Nemůže se tedy stát, že při naklopení stolu bude průtok oleje v

ventil. Schéma zapojení je na 

é dal řešit pomocí t

společnou hnací hřídel. Každý z

hydrogenerátor 

zaručuje, že se vždy do protilehlých buněk dostane 

stejné množství oleje. Obvod je totiž zapojen tak, že dvě buňky naproti sobě nejsou napájeny 

Schéma tohoto zapojení je na 

 

Orientační hodnoty součinitele statické bezpečnosti s

axiálního hydrostatického ložiska

přes filtr pomocí zubového hydrogenerátoru

buněk ložiska. Odtud protéká přes škrticí 

lože karuselu. Zde je olej zachycován do 

pokračuje do nádrže. V

na kterém je nastaven maximální pracovní tlak. 

. Ten zajistí, že je do 

bez ohledu na rozdílné zatížení 

Nemůže se tedy stát, že při naklopení stolu bude průtok oleje v protilehlých buňkách rozdílný

ventil. Schéma zapojení je na 

é dal řešit pomocí tandemov

společnou hnací hřídel. Každý z

hydrogenerátor poloviční velikost. To, že mají 
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Obr. 27 - Schéma zapojení hydraulického obvodu u I. varianty řešení s jedním HG 

 

Legenda k obrázku: 

F filtr      CH chladič oleje 

HG hydrogenerátor    ŠV škrtiví ventil 

PV pojistný ventil      
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Obr. 28 - Schéma zapojení hydraulického obvodu u I. varianty řešení se dvěma HG 

 

2.1.6 Výpočet chladiče oleje 

 
            Olej se při průtoku hydrostatickými ložisky vlivem tření ohřívá. Aby bylo zamezeno 

jeho nadměrnému zahřívání, je nutné zařadit do hydraulického obvodu chladič oleje. Pro tento 

účel byl zvolen olejový chladicí agregát od firmy Olaer. Velikost chladiče se volí dle 

potřebného průtoku oleje. 

            Maximální průtok oleje axiálním hydrostatickým ložiskem je 49,7 dm3.min-1. Je nutné 

také počítat s tím, že jmenovitý průtok oleje (podle kterého se volí velikost chladiče) je nutné 

navýšit o množství oleje, kterým se bude mazat radiální valivé ložisko. Z tohoto důvodu je 
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z katalogu [7] zvolen chladič oleje LOC2 011-6-D-D se jmenovitým průtokem 55 dm3.min-1. 

Jeho parametry jsou uvedeny v tab. 6. 

 

Tab. 6 – Parametry chladicího agregátu 

Typ 

Jmenovitý 

průtok oleje 

Chladicí výkon 

při Δt 40°C 

Měrný chladicí 

výkon 
Hmotnost 

dm3.min-1 kW kW/°C kg 

LOC2 011-6-D-D 55 8,8 0,22 40 

    

 

                                               Obr. 29 – Chladič oleje, [7] 
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2.2 Varianta II.  

 
 Varianta II – uložení desky pomocí dvou hydrostatických a jednoho valivého ložiska. 

 V této variantě řešení je také použito stejného axiálního hydrostatického ložiska 

k zachycení axiálních sil vznikajících od tíhy stolu a obrobku jako v předchozí variantě. 

Radiální zatížení je zde zachyceno pomocí radiálního hydrostatického ložiska. 

Radiální hydrostatické ložisko je tvořeno pouzdrem, ve kterém jsou vyfrézovány čtyři 

buňky obdélníkového tvaru (v rozvinutém tvaru) a čepem. Buňky jsou rozmístěny na vnitřní 

válcové ploše pouzdra rovnoměrně po 90°. Pouzdro je upevněno v loži pomocí šroubů a čep 

je upevněn ke stolu karuselu. Do hydrostatických buněk je přiváděn olej pod tlakem. Tento 

olej prochází spárou mezi pouzdrem a čepem a tím je od sebe odděluje. Dochází také k 

vystředění čepu v pouzdře. Povrch čepu je v místě radiálního ložiska opatřen tenkou vrstvou 

materiálu GS – Super fluid. Je to z toho důvodu, aby nedošlo při havárii ložiska k poškození 

funkčních ploch. 

Stůl je pojištěn proti nežádoucímu nadměrnému nadzvednutí axiálním kuličkovým 

ložiskem, které je umístěno na spodní části čepu stolu. 

 

2.2.1 Výpočet radiálního hydrostatického ložiska 

 
Výpočet radiálního hydrostatického ložiska je proveden dle [1] 

 

Obr. 30 – Rozvinutý vnitřní povrch radiálního hydrostatického ložiska 
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Přitékající množství maziva pro celé ložisko 

                         (28) 

 

Hydraulický příkon buňky 

              (29) 

 

Hydraulický příkon ložiska 

W16,4150000010232,8pQP 5
cC =⋅⋅=⋅= −

                   (30) 

 

Největší tlak pmax maziva v komoře, odpovídající největšímu radiálnímu zatížení Fmax, 

musí splňovat podmínku: 

                         (31) 
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    kde … r … poloměr čepu, [m], r = 0,2 m 
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   kF … bezrozměrný silový součinitel, [1], viz tab. 7 
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Z tohoto výpočtu vyplývá, že hydraulický obvod musí být navržen tak, aby byl 

schopen docílit tohoto tlaku uvnitř tlakové komory. Velikost hydrogenerátor se musí volit 

větší s ohledem na další ztráty v hydraulickém obvodě.  

 

Největší hydraulický příkon ložiska 

                       (33) 

 

Statická tuhost vrstvy maziva v ložisku  

                      (34)
 

  

Mezi tuhostí k, zatížením F a změnou tloušťky Δν vrstvy maziva nebo též vyosením 

čepu vůči otvoru platí vztah  

ν∆⋅= kF  

 

 

2.2.2 Výpočet hydrogenerátoru 
 

Výkon hydrogenerátoru 

     (35) 

 

Geometrický objem hydrogenerátoru 

    (36) 

 

 

kde … nM … otáčky elektromotoru, [min-1], viz tab. 9    
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Dle vypočteného geometrického objemu je z katalogu zubových hydrogenerátorů [10] 

od firmy Jihostroj vybrán typ P23-4,4. Parametry tohoto hydrogenerátoru jsou uvedeny v   

tab. 8.   

 

Tab. 8 – Tabulka parametrů zubového hydrogenerátoru typu P23-4,4 

Geometrický objem Vg 4,4 [cm3] 

Otáčky 

Jmenovité    nn 1500 [min-1] 

Minimální    nmin 500 [min-1] 

Maximální    nmax 4000 [min-1] 

Tlak na 

vstupu 

Minimální    p1min -0,3 [bar] 

Maximální    p1max 0,5 [bar] 

Tlak na 

výstupu 

Max. trvalý    p2n 250 [bar] 

Maximální    p2max 270 [bar] 

Špičkový    p3 280 [bar] 

Hmotnost    m 0,96 [kg] 

 

 

 

2.2.3 Volba elektromotoru 
 

Pro pohon zubového hydrogenerátoru je nutné určit parametry elektromotoru. 

Základním parametrem je potřebný výkon navrhovaného elektromotoru. Jeho výpočet je 

proveden dále. 

Výkon elektromotoru 

          (37) 

 

 Dle vypočteného potřebného výkonu je z katalogu elektromotorů od firmy Siemens 

[9] vybrán typ 1LA7 070-4AB, který má stejné otáčky jako hydrogenerátor. Parametry tohoto 

zvoleného elektromotoru jsou uvedeny v tab. 9. 

W1,193
60,0782,0

6,90P
P

EHG

HG
E =

⋅
=

η⋅η
=
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Tab. 9 – Parametry elektromotoru Siemens typ 1LA7 070-4AB 

Výkon  P 0,25 [kW] 

Otáčky n 1350 [min-1] 

Účinnost η 60 [%] 

Hmotnost m 4,8 [kg] 

 

 

Výpočet axiálního kuličkového ložiska 
  

 V této variantě řešení je použito stejného axiálního kuličkového ložiska jako v I. 

variantě. Výpočet ložiska je tedy uveden v bodě 2.1.5.  

 

Popis hydraulického obvodu axiálního hydrostatického ložiska 

Zapojení obvodu axiálního hydrostatického ložiska je stejné jako ve variantě I. 

Zapojení radiálního hydrostatického ložiska je následovné: Z nádrže je přes filtr nasáván olej 

do zubového hydrogenerátoru. Ten dále dodává olej pod tlakem přes dělič průtoku do 

hydrostatických buněk vytvořených v pouzdře ložiska. Odtud olej uniká škrticí plochou do 

prostoru lože, ve kterém jsou sběrové otvory. Těmito otvory je olej sváděn k filtru a k chladiči 

oleje. Z chladiče olej odtéká do nádrže. V obvodu je také za hydrogenerátorem umístěn 

pojistný ventil, který je nastaven na maximální pracovní tlak.  Dělič průtoku v obvodu zajistí 

dodávku stejného množství oleje do každé ze čtyř kapes. Schéma zapojení obvodu je na obr. 

31. 
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Obr. 31 - Schéma zapojení hydraulického obvodu u II. varianty řešení 

 

 

2.2.4 Výpočet chladiče oleje 

 
            Maximální průtok oleje axiálním hydrostatickým ložiskem je 49,7 dm3.min-1. V této 

variantě je také radiální hydrostatické ložisko, které má průtok 4,9 dm3.min-1. Je nutné také 

počítat s tím, že jmenovitý průtok oleje (podle kterého se volí velikost chladiče) je nutné 

navýšit o množství oleje, kterým se bude mazat radiální valivé ložisko. Z tohoto důvodu je 
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z katalogu [7] zvolen chladič oleje LOC2 011-4-D-C se jmenovitým průtokem 60 dm3.min-1. 

Jeho parametry jsou uvedeny v tab. 10. 

 

            Tab. 10 – Parametry chladicího agregátu 

Typ 

Jmenovitý 

průtok oleje 

Chladicí výkon 

při Δt 40°C 

Měrný chladicí 

výkon 
Hmotnost 

dm3.min-1 kW kW/°C kg 

LOC2 011-4-D-C 60 12 0,30 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

2.3 Varianta III. 

 
 Varianta III – uložení desky pomocí hydrostatických ložisek. 

V této variantě řešení je také použito stejného axiálního hydrostatického ložiska 

k zachycení axiálních sil vznikajících od tíhy stolu a obrobku jako v I. a II. variantě. 

Radiální zatížení je v této variantě zachyceno pomocí radiálního hydrostatického 

ložiska, které tvoří jedno těleso s druhým axiálním hydrostatickým ložiskem.  To slouží jako 

zajištění proti nežádoucímu pohybu stolu směrem vzhůru a zároveň zvyšuje tuhost ložiska. 

Toto radiálně axiální ložisko má na vnitřním průměru rovnoměrně rozmístěné vyfrézované 

čtyři hydrostatické buňky. Ty mají funkci radiálního ložiska. Na horní a spodní ploše ložiska 

se nachází mezikruhová drážka, která plní funkci druhého axiálního ložiska. Do této drážky je 

přiváděn olej pod tlakem a ten prochází škrticími plochami ven do prostoru lože. Odtud je 

odváděn pomocí otvorů v loži přes hadice až k nádrži.    

 

2.3.1 Výpočet radiálně - axiálního hydrostatického ložiska  

 

 

Obr. 32 – Radiálně - axiální hydrostatické ložisko 

 

 Konstrukce tohoto ložiska je navržena tak, že radiální ložisko umístěné na vnitřním 

průměru, má stejné rozměry jako hydrostatické radiální ložisko ve II. variantě. Tudíž už zde 

není uveden výpočet tohoto ložiska. Jeho výpočet se nachází v bodě 2.2.1. Je zde uveden 
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pouze výpočet axiálního hydrostatického ložiska, které se nachází na horní a spodní ploše 

tohoto tělesa. Tento výpočet je proveden dle [1]. 

Efektivní plocha buňky 

                         (38) 

 

 

            

              kde     …     rA, rB, rC, rD … rozměry pro výpočet axiálního ložiska, viz obr. 32 

  

Množství maziva tekoucí buňkou 

                     (39)
 

 

 

  (40) 

 

Celkové množství maziva přiváděného do axiálního ložiska 

                     (41) 
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                Z tohoto výpočtu je zřejmé, že výsledná síla, kterou lze při této konstrukci ložiska 

dosáhnout, je dostačující. Protože maximální zatížení tohoto axiálního ložiska je 294,3 kN 

(viz výpočet 23). 

 

Výkon pro překonání viskózních třecích sil 

                     (43)

 

 

 

Úhlová rychlost 

                     (44)
 

 

 

2.3.2 Výpočet hydrogenerátoru 
 

Výkon hydrogenerátoru 

     (45) 

 

Geometrický objem hydrogenerátoru 

    (46) 
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Dle vypočteného geometrického objemu je z katalogu zubových hydrogenerátorů od 

firmy Jihostroj vybrán typ Q-17. Parametry tohoto hydrogenerátoru jsou uvedeny v tab. 11.   

 

Tab. 11 – Tabulka parametrů zubového hydrogenerátoru typu Q-17 

Geometrický objem Vg 17 [cm3] 

Otáčky 

Jmenovité    nn 1500 [min-1] 

Minimální    nmin 500 [min-1] 

Maximální    nmax 3000 [min-1] 

Tlak na 

vstupu 

Minimální    p1min -0,3 [bar] 

Maximální    p1max 0,5 [bar] 

Tlak na 

výstupu 

Max. trvalý    p2n 290 [bar] 

Maximální    p2max 310 [bar] 

Špičkový    p3 330 [bar] 

Hmotnost    m 8,1 [kg] 

 

 

2.3.3 Volba elektromotoru 
 

 Pro pohon zubového hydrogenerátoru je nutné určit parametry elektromotoru. 

Základním parametrem je potřebný výkon navrhovaného elektromotoru. Jeho výpočet je 

proveden dále. 

 

Výkon elektromotoru 

          (47) 

 

  

Dle vypočteného potřebného výkonu je z katalogu elektromotorů od firmy Siemens 

[9] vybrán typ 1LA7 083-4AA, který má stejné otáčky jako hydrogenerátor. Parametry tohoto 

zvoleného elektromotoru jsou uvedeny v tab. 12. 
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Tab. 12 – Parametry elektromotoru Siemens typ 1LA7 083-4AA 

Výkon  P 0,75 [kW] 

Otáčky n 1395 [min-1] 

Účinnost η 72 [%] 

Hmotnost m 9,4 [kg] 

 

 

Popis hydraulického obvodu axiálního hydrostatického ložiska 

 

Zapojení obvodu axiálního hydrostatického ložiska je stejné jako ve variantě I a II. 

Navržené radiálně axiální ložisko je zapojeno následovně: K jedinému tělesu tohoto ložiska je 

připojen obvod radiálního hydrostatického ložiska jako ve variantě II a obvod axiálního 

ložiska. Ten je tvořen zubovým hydrogenerátorem, který nasává olej ze stejné nádrže jako 

ostatní hydrostatická ložiska.  Dále pokračuje přes pojistný ventil, který je nastaven na 

maximální pracovní tlak. V obvodu je také umístěn dělič průtoku, který zajišťuje rozdělení 

množství oleje mezi horní a spodní tlakovou komoru axiálního ložiska. Z těchto komor olej 

vytéká skrz škrticí plochu ven do prostoru lože. Odtud je pomocí otvorů sveden přes filtr do 

nádrže. Schéma zapojení hydrostatického obvodu je na obr. 33. 
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Obr. 33 – Schéma zapojení hydraulického obvodu u III. varianty řešení 
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2.3.4 Výpočet chladiče oleje 

 
            Maximální průtok oleje axiálním hydrostatickým ložiskem je 49,7 dm3.min-1. V této 

variantě je radiální hydrostatické ložisko, které má průtok 4,9 dm3.min-1 a oboustranné axiální 

hydrostatické ložisko, které má průtok 22,2 dm3.min-1. Je nutné také počítat s tím, že 

jmenovitý průtok oleje (podle kterého se volí velikost chladiče) je nutné navýšit o množství 

oleje, kterým se bude mazat radiální valivé ložisko. Z tohoto důvodu je z katalogu [7] zvolen 

chladič oleje LOC2 011-4-D-D se jmenovitým průtokem 80 dm3.min-1. Jeho parametry jsou 

uvedeny v tab. 13. 

 

            Tab. 13 – Parametry chladicího agregátu 

Typ 

Jmenovitý 

průtok oleje 

Chladicí výkon 

při Δt 40°C 

Měrný chladicí 

výkon 
Hmotnost 

dm3.min-1 kW kW/°C kg 

LOC2 011-4-D-C 80 13,2 0,33 40 
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3 Závěr 

 V úvodu diplomové práce jsou uvedeny způsoby uložení desky svislého soustruhu. Je 

vybrán vhodný způsob uložení, a to pomocí hydrostatického ložiska. Toto řešení je vhodné 

pro rozměrné kruhové vedení a velké zatížení desky, což je tento případ. Byly vypracovány 

celkem tři varianty tohoto uložení. V každé variantě se nachází axiální hydrostatické ložisko.      

Výsledná řešení se od sebe liší způsobem, jakým jsou zachytávány radiální síly. Pro každou 

variantu je dle vypočteného průtoku oleje ložiskem zvolen hydrogenerátor a jeho hnací 

elektromotor. Je provedena také volba chladiče oleje.  

 V první variantě jsou radiální síly zachyceny pomocí valivého ložiska. Výhodou 

tohoto uložení je jeho jednoduchost a cena. 

 Ve druhé variantě jsou radiální síly zachyceny pomocí radiálního hydrostatického 

ložiska. Toto ložisko je náročnější na výrobu oproti I. variantě, ale hydrostatické ložisko zde 

zaručuje menší tření a tudíž i menší ztrátový výkon. 

 Ve třetí variantě jsou radiální síly zachyceny také pomocí radiálního hydrostatického 

ložiska. Těleso tohoto ložiska je ale složeno z radiálního hydrostatického ložiska a druhého 

axiálního ložiska. Toto axiální ložisko zde slouží pro předepnutí hlavního axiálního ložiska a 

také jako pojištění proti nadměrnému nadzvednutí stolu. Toto řešení je nejnáročnější z tří 

vypracovaných variant, protože potřebuje složitý rozvod hydrauliky a jeho řízení.   

 Pro uložení desky stolu bych doporučoval první variantu, která je výrobně 

nejjednodušší a zřejmě i cenově nejvýhodnější. Je zde pouze jedno hydrostatické ložisko, a 

tudíž je řízen pouze jeden hydraulický obvod.        

Pro každou variantu řešení je v přílohách vložen sestavný výkres lože a desky 

karuselu.   
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