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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Janík, V. Hydraulický pohon upínání koníku u soustruhu: bakalářská práce. Ostrava: 

VŠB – Technická universita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a 

hydraulických zařízení, 2012, 43 s

Bakalářská práce se zabývá řešením zajištění stálé polohy koníku soustruhu pomocí 

hydraulických upínek. Úvod se zabývá obecným rozdělením soustruhů a přidělením hlavní 

kategorie z pohledu hlavního využití hydraulických upínek. Další kapitolu tvoří výpočty 

působení sil na koník. Práce obsahuje výkresovou dokumentaci hydraulické upínky, 

funkční schéma hydraulického obvodu se specifikací prvků v obvodu a prospekt 

hydraulických válců pro další aplikace. 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

Janík, V. Hydraulic Drive for Fixing Tailstock of Turning Machine: Bachelor Thesis.

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Fakulty of  Mechanical Engineering, 

Department of Hydrodynamics and Hydraulic Equipment, 2012, 43 s

The Bachelor thesis is solving the ensurance of constant position of tailstock with 

hydraulic clamps. The begining of thesis generally divides lathes and assigns main 

category from the side of main use of hydraulic clamps. The next chapter contains the 

calculations of forces which have impact to tailstock. The thesis contains the drawings of 

components in the circuit and a leaflet of hydraulic cylinders for the following aplications. 
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Seznam použitých značek 

Symbol Význam Jednotka 

De vnější průměr pružiny  [mm]  

Di  vnitřní průměr pružiny  [mm] 

E  modul pružnosti v tahu [MPa] 

F  síla pružiny  [N] 

FS  síla plně stlačené pružiny  [N] 

FT  celková síla sady pružin [N] 

FTc korigovaná síla pružiny [N] 

hp  výška talíře  [mm] 

h0  vnitřní výška talíře (h0=hp-t) [mm] 

i  počet sériově uspořádaných sad (disků)   [-] 

k  tuhost pružiny  [N/mm] 

kT  celková tuhost sady  [N/mm] 

K1, K2, K3  tvarový součinitel  [-] 

L0  volná délka pružiny  [mm] 

LS  délka plně stlačené pružiny  [mm] 

n  počet paralelně uložených disků v sadě  [-] 

s  deformace (stlačení) pružiny  [mmn] 

sT  celková deformace sady  [mm] 

t  tloušťka materiálu  [mm] 

δ  poměr průměrů (δ = De/Di)  [-] 

µ  poissonovo číslo  [-] 

σ OM, σ I, σ II,  napětí materiálu v daném místě  

σ III, σ IV  pružiny  [MPa] 

µM  součinitel povrchového tření  [-] 

µR  součinitel tření na okrajích [-] 

H délka vysunutí pístu pro nastavovací  

 tlak [mm] 

M montážní vzdálenost kruhové matice [mm] 
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T vzdálenost kruhové matice ode dna 

 montážního otvoru [mm] 

hmax maximální zdvih válce [mm] 

tu čas upnutí [s] 

q spotřeba oleje na 1 mm zdvihu [cm3/mm, m3/mm] 

h zdvih válce [mm] 

Q  výkon čerpadla [l/min] 

S  plocha pístu [cm2, m2] 

z  počet upínacích válců [-] 

p pracovní tlak [MPa] 

L délka potrubí [m] 

d vnitřní průměr potrubí [mm] 

v  rychlost pístu [mm/s] 

vp rychlost hydraulické kapaliny v potrubí [m/s] 

V  objem motoru [m3] 

nm otáčky motoru [ot/min] 

F2 síla vyvolaná vlastní tíhou obrobku [N] 

G tíha obrobku [N] 

mT hmotnost obrobku [kg] 

g tíhové zrychlení [m/s2] 

β velikost úhlu upínacího hrotu [°] 

FN normálová síla [N] 

FHU upínací síla hydraulické upínky [kN, N] 

f součinitel tření [-] 

Ft třecí síla [N] 

Fu upínací síla [N] 

nHU počet hydraulických upínek [-] 
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Úvod

Obráběním nazýváme technologický postup, při kterém odebíráním materiálu řezným 

nástrojem zpracováváme polotvar tak, aby dostal požadovaný tvar, rozměry a jakost 

obrobené plochy.  Strojírenská výroba často vyžaduje velkou přesnost strojních součástek. 

Způsoby výroby, které tyto požadavky nesplňují, lze použít jen jako předběžné zpracování, 

tj. na výrobu polotovarů. 

Historie obrábění se datuje od nejstarších dob lidstva. Používané nástroje byly 

z kamene a sloužili na sekání, řezání, resp. Broušení a vrtání. 

Nástroje se velmi zdokonalily objevením kovu, tedy železa, což umožnilo podstatně

zvýšit výkonnost a kvalitu práce. V čele tohoto pokroku byli kulturní národy v Indii, 

Přední Asii a v Egyptě, odkud se tyto poznatky rozšířily do jižní Evropy a do ostatních 

evropských zemí. 

Avšak významným podmětem pro vývoj obráběcích strojů byl vynález střelných 

zbraní. Především to byly vrtací stroje a soustruhy, které už byly poháněné vodním kolem. 

Velkým nedostatkem soustruhu bylo ruční vedení nástroje. Významným vynálezem byl 

proto soustruh s mechanicky ovládaným suportem, který má všechny podstatné prvky 

moderního soustruhu. Postavil ho roku 1712 ruský vynálezce A. K. Nartov. Podobný stroj 

sestrojil  roku 1794 v Anglii Maudsley. Tyto nové konstrukce hráli velkou roli v dalším 

rozvoji obráběcích strojů. 

Potřebu dalších typů obráběcích strojů si vynutil rozmach strojírenské výroby, 

vyvolaný vynálezem parního stroje. Zapotřebí však bylo zvyšovat přesnost výroby. Roku 

1870 byl vynalezený mikrometr, takže se už pracuje s přesností  1/10, 1/20 a dokonce 1/50 

mm. Roku 1920 se pracovalo v hromadné výrobě s přesností  1/100mm. Dnes jsou 

přesnosti 1/1000 mm celkem běžné a máme výrobní procesy, které pracují s přesností 

1/10000 mm. 

Současně se zdokonalováním obráběcích strojů kráčel i vývoj poznatků o řezání a 

řezných materiálech. Roku 1870 vydal Ivan Time, profesor báňského institutu 

v Petrohradě, knihu ,,Řezný odpor kovu a dřeva, teorie řezání a její použití v praxi‘‘. Tato 

kniha se stala základem nové vědy – nauky o řezání. Dalšími vynikajícími pracovníky 

z počátků vědy o obrábění  jsou: K. A. Zvorykin, profesor charkovského technologického 

institutu, který roku 1893 zveřejnil svoji práci o teorii řezání. Dále profesor A. A. Briks, 

který roku 1896 v obsáhlých studiích důkladně zpracoval teorii úhlů při řezání. 
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Souběžně s vývojem vědy o řezání postupoval i vývoj řezných materiálů. V letech, kdy 

Ivan Time budoval svoji teorii o řezání, byla jediným řezným materiálem uhlíková ocel 

s obsahem 2% C, se kterou se dalo pracovat řeznými rychlostmi jen 5 až 8 m/min. Velkým 

pokrokem byl potom vynález rychlořezné ocele roku 1900, která umožnila zvýšit řezné 

rychlosti na 20 až 25 m/min. 

1. Soustruhy 

1.1. Rozdělení soustruhů

Soustruh je všestranně použitelný stroj, proto byl v mnohých případech základem pro 

konstrukci jiných obráběcích strojů. Z původního soustruhu se postupem času vyvinul 

hrotový soustruh. Různé tvary, velikost a množství soustružených součástí a jejich 

ekonomické způsoby výroby si vyžádali, aby vznikly i speciální soustruhy. Tyto soustruhy 

mají o hodně větší výrobnost než soustruhy hrotové, dají se však použít jen pro určitý druh 

práce. Ve zjednodušené formě na nich najdeme většinu ze základních částí hrotového 

soustruhu, některé jsou však nahrazeny jinými mechanismy. 

Soustruhy dělíme na: 

a) hrotové 

- v kusové a malosériové výrobě

- velikost univerzálních hrotových soustruhů je dána oběžným průměrem Do nad ložem a 

největší vzdáleností hrotů Lo

- podle velikosti oběžného průměru – soustruhy:

malé – oběžný průměr do 250 mm 

střední  – oběžný průměr od 300 do 900 mm 

velké – oběžný průměr nad 1000 mm 

- zjednodušené univerzální hrotové soustruhy jsou tzv. soustruhy produkční – omezený 

rozsah otáček i posuvů, nemají vodicí šroub, zvýšenou tuhost – ta umožní vzýšit 

produktivitu práce 
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b) čelní a karusely 

- pro obrábění rozměrných a těžkých součástí 

- jejich velikost charakterizována největším oběžným průměrem – normalizovány: 

- do průměru 1200 mm………. svislé soustruhy jednostojanové

- s větším průměrem………….svislé soustruhy dvoustojanové

- díky konstrukci lze obrábět několika nástroji současně

c) revolverové 

-  užívají se v sériové výrobě, hl. pro obrábění součástí, jejichž výrobní postup umožňuje 

provést více úseků na jedno upnutí (př. soustružení, vrtání, vyvrtávání, vystružování, řezání 

závitů) 

- obsahuje revolverovou hlavu

- dělení:  

- malé  - průměr tyče 12 až 25 mm 

- střední - průměr tyče 32 až 63 mm 

- velké   - průměr tyče 80 až 315 mm 

d) NC a CNC (numeric control a central numerik control)

-  užívají se v sériové výrobě, hl. pro obrábění součástí, jejichž výrobní postup umožňuje 

provést více úseků na jedno upnutí (př. Soustružení, vrtání, vyvrtávání, vystružování, 

řezání závitů) 

- obsahuje revolverovou hlavu ( tvar je buďto šestiboký nebo plochý kotouč s více otvory 

pro upnutí nástrojů ) 

- dělení:  

- malé  - průměr tyče 12 až 25 mm 

- střední - průměr tyče 32 až 63 mm 

- velké   - průměr tyče 80 až 315 mm 

- ještě širší možnosti má systém CNC, jehož základem je malý počítač – program či více 

programů je zaznamenáno do vnitřní paměti, lze ho upravovat během obrábění prvního i 

dalších obrobků

e) speciální 

- na klikové hřídele 

- na obrábění oválů  
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1.2. Popis těžkého soustruhu

Největší uplatnění hydraulických prvků při práci na soustruzích je na těžkých 

soustruzích, kde je kladen nárok na vysoké upínací síly, bezpečnost a kvalitu upnutí. 

Těžký soustruh se příliš neliší od normálního, je však podstatně rozměrově větší a těžší. 

Rozměry obrobku tak mohou být až několikanásobně větší než u klasického soustuhu. 

Základní části těžkého soustruhu jsou: 

1. lože 

2. vřeteník  

3. koník 

4. suport 

5. suportová skříň

6. lícní deska 

Obr. 1.1. – Těžký soustruh [3] 
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2. Možnosti upevnění nebo zpevnění jednotlivých částí 
stroje při opracování 

Správné a bezpečné uchycení pohyblivých částí stroje je velmi důležité pro tlumení 

rázů vznikajících při odběru materiálu a k minimalizaci výrobních nepřesností vlivem 

chvění stroje. Hmotnost celého stroje, jeho celková tuhost a správné přichycení k podlaze 

mají za úkol zmiňované rázy a chvění pokud možno odstranit nebo alespoň co nejvíce 

snížit. Na chvění stroje a vznikající rázy má velký vliv volba řezných  podmínek, hloubka 

odebíraného materiálu a právě řešené správné upnutí pohyblivých částí stroje, které u 

soustruhu jsou: koník, suport s řeznými nástroji a nepochybně i uložení vřetena, které je 

zase závislé na vůlích v ložiscích. 

2.1. Upevnění šroubem 

Obr. 2.1. – Použití klasického šroubu s podložkou 

koník

lože
přítlačná deska 
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2.2. Upevnění aretačním čepem 

Obr. 2.2. – Použití aretačního čepu 

2.3. Hydraulické upevnění 

Obr. 2.3. – Použití hydraulické upínky 

lože

koník

koník

lože

přítlačná deska 
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Tabulka výhod a nevýhod jednotlivých možností 

Možnosti Výhody Nevýhody 

1. 
jednoduché 

levné 

ničí se lože 

musím jít až ke šroubu 

musím vynaložit sílu 

nepraktické 

opotřebení šroubu 

2. 
neničí se lože 

neuklouzne 

omezený pohyb 

musím vynaložit sílu 

3. 

jednoduché ovládání tlačítkem 

průběžné 

upínací sílu vyvíjejí pružiny 

dlouhá životnost 

vysoké pořizovací náklady 

zeslabení lože 

Tab. 1 – Výpis výhod a nevýhod 

3. Hydraulické upínky 

3.1. Úvod 

Jedná se o speciální hydraulický válec, ve kterém je upínací síla vyvozována 

mechanicky a k uvolnění upínací síly je využito hydraulického tlaku. Zdrojem upínací síly 

jsou sériově, paralelně nebo kombinovaně uložené talířové pružiny. Tyto válce jsou 

vyráběny hlavně v Německu, a to např. firmami: JAKOB Antriebstechnik GmbH  

( Obr. 3.2., Obr. 3.4.), Hilma-Römheld GmbH ( Obr. 3.1. , Obr. 3.3. ) 

Použití 

Beztlaké dlouhodobé upínání strojních dílů, lisovacích forem, příslušenství, palet a 

obrobků. 

Funkce 

Síla pružiny upínacího válce je mechanicky převedena na spojovací tyč. Hydraulický 

tlak je zapotřebí jen při uvolňování. 
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Specifické vlastnosti 

• velký rozsah upínacích sil 

• dlouhá životnost zajištěná nízkým třením talířových pružin 

• radiální i axiální možnosti připojení tlakového média 

• rychlá a poměrně jednoduchá instalace 

Obr. 3.1. – Hydraulický válec [14] Obr. 3.2. – Hydraulický válec [15] 

Na první pohled se tyto válce příliš neliší, oba dva mají téměř stejnou vnější 

konstrukci, avšak viditelný rozdíl lze pozorovat až při pohledu na průřezy válců. Tam už 

lze poznat rozdíl, a to odlišnou výrobou a jinými tvary pístů a uložením těsnění. 

Obr. 3.3. – Řez hydraulického válce [14] Obr. 3.4. – Řez hydraulického válce [15] 
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3.2. Druhy upnutí 

Samotný píst k zajištění tělesa nestačí, proto je potřeba k pístnici šroubem připojit 

přitahovací tyč opatřenou závitem pro použití s přítlačnou deskou ( Obr. 3.6. ). Při použití  

T -drážky jako přitahovacího elementu musí být spojovací tyč opatřena patřičným 

osazením ( Obr. 3.5. ). 

K oběma těmto způsobům použití lze k válcům podle montážních podmínek připojit 

zdroj tlaku buďto axiálně nebo radiálně. Nepoužitý přívodní otvor se uzavře šroubem 

s daným závitem. 

Obr. 3.5. – Upnutí v T – drážce[16] 

Obr. 3.6. – Upnutí pomocí přítlačné desky [16] 
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3.3. Instalace a nastavení hydraulické upínky 

Postup instalace je zpracovaný pro použití upínání v T – drážce. Avšak v případě

upínání pomocí přítlačné desky je téměř obdobný. 

Nastavíme kruhovou matici na montážní rozměr a poté zajistíme proti pootočení 

pomocí stavěcích šroubů. 

Obr. 3.7. – Rozměr pro montáž kruhové matice [17] 

Určíme montážní rozměr ,,M,, a hloubku montážní díry ,,T,, 

Obr. 3.8. – Další rozměry pro montáž [17] 
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Zašroubujeme hydraulický válec až do kontaktu dotykových ploch kruhové matice. 

Obr. 3.9. – Zašroubování válce [17] 

Instalujeme hydraulické připojení a odvzdušníme válce (na vyžádání lze dodatečně

dodat pouzdro, které brání dalšímu pootočení válců). 

Obr. 3.10. – Připojení potrubí a odvzdušnění [17] 
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Základní poloha – bez hydraulického tlaku a bez předpětí pružiny. 

Obr. 3.11. – Nastavený a připojený hydraulický válec [17] 

Přivedeme do válce nastavovací tlak, ten následně stlačí sadu pružin a tím se uvolní 

spojovací tyč v T – drážce o požadovaný zdvih. 

Obr. 3.12. – Přívod hydraulického tlaku do válce [17] 
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Opět dotáhneme kruhovou matici až do kontaktu dotykových ploch a znovu zajistíme 

stavěcím šroubem proti otáčení. 

Obr. 3.13. – Dotažení kruhové matice [17] 

Nyní vypneme přívod hydraulického tlaku a sada talířových pružin vyvine 

požadovanou upínací sílu, která je potřebná k zajištění polohy. 

Obr. 3.14. – Vypnutí hydraulického tlaku a utažení [17] 
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Pro uvolnění upínky nyní přivedeme do hydraulického válce uvolňovací tlak, poté se 

upínka uvolní o požadovaný uvolňovací zdvih. 

Obr. 3.15. – Uvolnění upínky [17] 

Hydraulická upínka je právě v tomto kroku plně nainstalována a nastavena. Nyní tedy 

lze daného koníka, lisovací formu, paletu či obrobek posouvat do požadované polohy. Pro 

zajištění polohy teď již stačí jen znovu vypnout přívod hydraulického tlaku do válce.  

Obr. 3.16. – Upínka pod tlakem, koník je možno posouvat [17] 
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3.4. Upínací síla, výpočty 

Upínací síla přenášená závitem 

Rozměr závitu (třída pevnosti 8.8) M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30

Přípustné zkušební zatížení        (kN) 12 21 34 49 67 91 143 205 326 

Max. přípustné přetížení            (kN) 8 14 23 32 45 60 95 136 217

Požadovaný utahovací moment Nm) 9 22 44 76 120 190 380 620 1200

Max. ruční upínací síla *            (kN) 8 14 23 32 45 56 67 70 70 

Upínací síla pomocí upínacího  

ramene (převod 2:1)                 (kN) 5 9 15 21 30 37 44 46 46 

Počet x Ø k získání předpětí     (mm) 1x16 1x20 1x25 1x32 1x40 1x44 1x55 1x63 1x80

uvedená v řádku 3 pro 400 bar       2x32 2x40 2x50 3x50

       3x25 3x32 3x40 4x40

Mechanická upínací a uvolňovací 

doba na upnutí jednoho místa **   (s) 11 12 13 15 17 18 22 26 36 

Hydraulická upínací a uvolňovací 

doba na upnutí jednoho místa *** (s) 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,8 2,2 

Tab. 2 – Zatěžující síly přenášené závitem [18] 

* Upínací síla, které může být dosaženo ručně pomocí klíče dle normy DIN 894, za 

použití ruční síly 150 N a koeficientu tření 0,14. 

Výpočty 

Doba upínání  
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⋅⋅
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Výkon čerpadla 
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Výkon motoru pro nepřetržitý provoz 
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Tlaková ztráta v potrubí 
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4. Talířové pružiny 

4.1. Úvod 

Mezikruhové prstence ve tvaru dutého komolého kužele, způsobilé přijímat vnější síly 

působící v jejich ose proti sobě. Průřez pružiny je zpravidla obdélníkový. Pružiny větších 

rozměrů (t > 6 mm) se někdy provádějí s obrobenými dosedacími plochami. 

Talířové pružiny jsou určené pro velká zatížení při malých deformacích. Užívají se 

jednotlivě nebo v sadách. Při použití pružin v sadě je nutné vzít do úvahy vliv tření. Tření 

v sadě činí na každou vrstvu přibližně 3 až 5% zatížení. O tuto sílu se pak musí zvýšit 

pracovní zatížení. 

Napětí vznikající v talířové pružině je poměrně složité. Maximální napětí (tlakové) 

vzniká ve vnitřním horním okraji. Na vnější spodní hraně vzniká napětí tahové. Maximální 

tlakové napětí přitom slouží pro pevnostní kontrolu staticky zatížených pružin. U cyklicky 

(únavově) zatížených pružin se kontroluje průběh tahových napětí. 
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Specifické vlastnosti 

• vhodné pro velké zatěžovací síly

• nelineární (degresivní) pracovní charakteristika

• vysoká tuhost 

• malé nároky na prostor 

• jednoduchá montáž a demontáž 

• nízké výrobní náklady 

Obr. 4.1. – Základní rozměry talířových pružin [19] 

Pružiny s obrobenými dosedacími plochami 

Pružiny větších rozměrů (t > 6 mm) se někdy provádějí s obrobenými dosedacími 

plochami. Vztahy pro výpočet těchto pružin jsou mírně odlišné a naleznete je například v 

DIN 2092. 

Obr. 4.2. – Obrobená talířová pružina [19]

4.2. Provedení sady pružin 

U talířových pružin rozeznáváme tři druhy uložení pružin v sadě. Každé z těchto 

uspořádání má své specifické vlastnosti 
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Obr. 4.3. – Možnosti skládání pružin [19] 

A. Paralelní uložení: pružiny jsou skládané za sebou, celková tuhost sady je vyšší než u 

samostatné pružiny

B. Sériové uložení: pružiny jsou skládané proti sobě, celková tuhost sady je nižší než u 

samostatné pružiny 

C. Kombinované uložení

Doporučené rozměry pružiny 

poměr průměrů De/Di 1.75 - 2.5 

poměrná výška h0/t 0.4 - 1.4 

poměr De/t 16 - 40 

počet paralelních disků n max. 3 

počet sériových disků i max. 20 

celkem disků v sadě n*i max. 30 

štíhlostní poměr L0/De max. 3 

Tab. 3 – Doporučené rozměry talířových pružin [19] 
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4.3. Pracovní charakteristika 

Tvar charakteristické křivky talířové pružiny je silně ovlivněn poměrnou výškou h0/t. 

Pro malé hodnoty poměrné výšky má pružina téměř lineární pracovní charakteristiku, se 

zvyšujícím se poměrem je charakteristika výrazně degresivní. 

Obr. 4.4. – Charakteristika F/Fs – s/h0 [19] 

4.4. Tření mezi pružinami 

Výrazný vliv na funkci talířových pružin má tření. Při zatěžování pružiny dochází ke 

tření v dosedací ploše (na okrajích) pružiny. U sady paralelně uložených pružin dále 

dochází k povrchovému tření mezi jednotlivými disky. Vliv tření se projeví zvětšením síly 

při zatěžování a zmenšením síly při odlehčování pružiny. 



 Bakalářská práce Hydraulický pohon upínání koníku u soustruhu    

 2012 - 30 - 

Vliv tření na zatížení pružiny 

samostatná pružina ± 2...3 % 

2 paralelně uložené pružiny ± 4...6 % 

3 paralelně uložené pružiny ± 6...9 % 

4 paralelně uložené pružiny ± 8...12 % 

5 paralelně uložené pružiny ± 10...15 % 

Tab. 4 – Vliv tření na zatížení pružiny [19] 

Velikost tření je závislá na mnoha faktorech (provedení pružiny, materiál, úprava 

povrchu, počet pružin v sadě, typ maziva, atd..). Jeho vliv na zatížení pružiny nelze 

teoreticky přesně stanovit. Pro přibližné určení korigované síly pružiny se používá vztah: 

Orientační hodnoty součinitelů tření 

Provedení pružiny µM µR

normální 0.003 - 0.030 0.02 - 0.05 

s obrobenými dosedacími plochami 0.002 - 0.015 0.01 - 0.03 

Tab. 5 – Tabulka orientačních hodnot součinitelů tření [19] 
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4.5. Základní vztahy pro výpočet talířové pružiny 

Samostatná pružina

Síla pružiny 

Tuhost pružiny 

Tvarový součinitel 

Napětí materiálu v daném místě pružiny 

Obr. 4.5. – Označení napěťových míst v pružině [19] 
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Sada pružin
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5. Silové výpočty působení sil na koník 

Musíme překonat třecí sílu mezi obrobkem a upínacím hrotem koníku (pinolou). 

Dáno: hmotnost upínaného tělesa mT = 20 000 kg 

Obr. 5.1. – Upnutí obrobku 

síla vyvolaná vlastní tíhou obrobku 

( ) ( ) NgmGF T 981002/81,9*200002/*2/2 ====  (1) 

normálová síla 

Jelikož potřebujeme zachytit upínací sílu a bezpečně upnout koník pro jakýkoliv hrot, 
jsou výpočty prováděny pro upínací hrot s vrcholovým úhlem β = 60° - 120°. Pro 
jednotlivé úhly hrotu se totiž upínací síla Fu liší. 

Obr. 5.2. – Rozložení sil na upínacím hrotu 
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upínací síla Fu 

Obr. 5.3. – Silový trojúhelník 

NFFF Nu 5664698100113280 222
2

2 =−=−=  (3) 

Tabulka s hodnotami upínací síly pro dané úhly hrotu 

Úhel hrotu [°] 60 70 80 90 100 110 120 

Upínací síla Fu  [N] 56646 68694 82315 98100 116916 140099 169914

Tab. 6 – Výsledná upínací síla pro daný úhel 

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000

140000

150000

160000

170000

180000

60 70 80 90 100 110 120 130

Úhel hrotu [°]

U
p

ín
a

c
í s

íla
 [

N
]

Obr. 16 – Závislost upínací síly na úhlu hrotu 
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třecí síla Ft

Tato síla musí svou hodnotou překonat upínací sílu Fu, jinak by nedošlo k bezpečnému 

upnutí koníku. Třecí síla Ft se vypočítá ze součinu třecího součinitele f a síly vyvinuté 

hydraulickou upínkou FHU. Pokud ve výsledku vyjde, že vyvinutá třecí síla je menší než 

síla upínací, pak musíme zvolit takový počet upínek, aby třecí síla překonala tu upínací. 

Obr. 17 – Rozložení sil 

Z prospektu hydraulických válců volím upínku dle označení: 1406 010 

Upínací síla hydraulické upínky FHU = 160 kN. 

Součinitel tření f = 0,15 -> pro povrchy ocel – ocel 

NfFF HUt 2400015,0*10*160* 3 ===  (4)

Za upínací sílu Fu dosazena maximální vypočtená hodnota, tudíž hodnota upínacího 

úhlu hrotu 120°. 

[ ] [ ]NN

FF tu

24000169914 ≤

≤
   (5)  

=> podmínka bezpečného upnutí není splněna, tudíž je nutno přidat počet hydraulických 

upínek nHU
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[ ] [ ]NN

FnF tHUu

192000169914

24000*8169914

*

≤

≤

≤

(6)

=> nyní je již podmínka bezpečného upnutí splněna, potřebný konečný počet 

hydraulických upínek je tedy nHU = 8. 

6. Hydraulický agregát 

6.1. Použití 

Hydraulický agregát představuje zdroj tlakové energie pro pohon úchytek koníku na 

soustruhu. Úchytky zabezpečují fixaci koníku v požadované pozici. Značně se tak zrychlí a 

zjednoduší proces uchycení a fixace koníku na potřebném místě loží soustruhu oproti 

ručnímu způsobu uchycení  pomocí šroubů. Přičemž je sestaven z typizovaných sériově

vyráběných hydraulických prvků předních dodavatelů z tuzemska i zahraničí. 

6.2. Popis 

Hydraulický agregát (dále jen HA) tvoří tyto základní prvky a části v.č. JAW-244-001 

- ocelová nádrž s víkem 

Ocelová nádrž s víkem je opatřena výpustným šroubem s možností vypuštění 

případného kondenzátu ze dna nádrže. 

- HA obsahuje : manometr, sací koš, ukazatel hladiny, vzduchový filtr 

- HA obsahuje dva samostatné obvody. Každý z nich má samostatné čerpadlo. 

Oba obvody fungují nezávisle na sobě. 

- první elektromotor 0,55 kW obsluhuje vlastní upínání koníku 

- druhý elektromotor 0,25 kW zabezpečuje aretaci koníku 
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Obvod upínání koníku 

-  elektromotor 0,55 kW 

-  radiální pístový hydrogenerátor 0,5 l/min, 30 MPa 

- příslušenství HA : ventilová nástavba, hydraulický blok s pojistným ventilem, 

zpětným ventilem, tlakovými spínači a rozvaděčem. 

Tato sestava je umístěna na víku hydraulického agregátu. Hydraulický obvod má jednu 

sekci ventilů. Cívky elektromagnetů jsou na napětí 24 V DC. 

Ventilová nástavba ovládá pět kusů hydraulických upínek. Hydraulické válce upínek 

jsou speciální hydraulické válce. Zasouvání válce a tím upínání je provedeno tlačnou 

pružinou, vysouvání válce a tím uvolnění zařízení je prováděno tlakem oleje. Rychlost 

pohybu válců je daná průtokem čerpadla. 

Propojení s hydraulickými válci (upínkami) je provedeno ocelovým potrubím a 

pryžovými hadicemi opatřenými šroubením. 

Obvod aretace koníku 

-  elektromotor 0,25 kW 

-  zubový hydrogenerátor 1,4 l/min, 3 MPa 

- příslušenství HA : ventilová nástavba, hydraulický blok s pojistným ventilem, 

zpětným ventilem, rozvaděčem a tlakovými ventily. Tato sestava je rovněž umístěna na 

víku HA. 

Hydraulický obvod má jednu sekci ventilů. Cívky elektromagnetů jsou na napětí 24 V DC. 

6.3. Obsluha a údržba 

6.3.1. Spouštění hydraulického agregátu 

Před každým použitím hydraulického agregátu je nutno provést vizuální kontrolu 

hladiny v nádrži a spouštět elektromotor pohonu čerpadla pouze v případě, že ryska stavu 

kapaliny je nad středovou hodnotou ukazatele hladiny. 

6.3.2. Ovládání hydraulického agregátu 

Hydraulický agregát se spouští sepnutím přepínače hlavního elektrorozvaděče a 

dalšími kroky v rámci řízení celého zařízení. 
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Uvolnění koníku 

Motor (6M1) po spuštění dodává olej do výtlačné větve hydraulického agregátu. 

Elektromotor se spustí po zmáčknutí tlačítka odjištění koníku a dodává tlak do všech 

upínek, současně se sepne rozvaděč (10) a elektromagnet (6YV2) . Tlak postupně

překonává sílu pružin a roste až dosáhne hodnoty 30 MPa nastavené na tlakovém spínači 

(6SP1). Tento spínač vypne elektromotor (6M1). Tlak v obvodu je udržován na zpětném 

ventilu. Tlak bude v obvodu udržován do té doby, pokud nepřijde požadavek na změnu. 

Tlačítko není potřeba držet. Pokud by tlak na spínači (6SP1) poklesnul pod hodnotu na 

něm nastavenou, pak se elektromotor (6M1) opětovně sepne. 

Upnutí koníku 

V tuto chvíli je potřeba zafixovat koník na určeném místě. Obsluha stlačí tlačítko 

fixace koníku. V tento okamžik se elektromotor (6M1) nezapíná, pouze se přestaví 

elektromagnet (6YV1) rozvaděče, který odpustí kapalinu z upínek zpět do nádrže. 

Aby obsluha věděla, že koník je opravdu bezpečně zafixován, je hodnota minimálního 

tlaku cca 10 bar hlídána na tlakovém spínači (6SP2).  

Odaretování koníku 

Stlačením tlačítka pro odaretování koníku se spustí elektromotor (6M2) a současně se 

sepne elektromagnet (6YV4) rozvaděče (21), stav aretovacího válce je ohlášen světelně

kontrolkou z koncového spínače. Elektromotor (6M2) je v činnosti, pokud je drženo 

tlačítko. 

Aretace koníku 

Stlačením tlačítka pro aretování koníku se spustí elektromotor (6M2) a současně se 

sepne elektromagnet (6YV3) rozvaděče (21), stav aretovacího válce je ohlášen světelně

kontrolkou z koncového spínače. Elektromotor (6M2) je v činnosti, pokud je drženo 

tlačítko. 

Obě polohy aretačního válce jsou chráněny pojistnými ventily. 
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6.3.3. Signalizace 

Způsob signalizace je řešen světelně. Hydraulický agregát tvoří ocelová nádrž 20L. Na 

nádrži je ve svislé poloze umístěna pohonná jednotka. Elektromotor s hydrogenerátorem 

jsou spojeny pružnou spojkou. Na víku nádrže se dále nachází pojistný ventil. Ten slouží 

pro ochranu hydraulického obvodu proti přetížení. Vzduchový filtr umožňuje dýchání 

nádrže. 

6.3.4. Nastavení tlaku 

Tlak v hydraulickém okruhu je nastaven výrobcem dle požadovaných parametrů, 

přičemž jej lze snížit nebo zvýšit na požadovanou hodnotu. Seřízení tlakových spínačů je 

přednastaveno, ale při zprovoznění je potřeba tyto spínače znovu dle potřeby upravit. 

6.3.5. Případ poruchy 

V případě poruchy funkce hydraulického agregátu je nutné se spojit s dodavatelem a 

požádat jej o odstranění poruchy. S ohledem na seřízení výstupních parametrů se 

nedovoluje manipulovat s regulačními šrouby tlakové a průtokové regulace. 

Provozovatel zařízení může přes čerpadlový agregát opatřený filtrem doplňovat 

kapalinu v nádrži, případně vyměnit hadice, jestliže jeví známky průsaků. 

6.3.6. Zalévání a odvzdušnění hydraulického agregátu 

Hydraulický agregát je vybaven otvorem na víku pro zalévání a odvzdušnění 

hydrogenerátoru. Postup odvzdušnění je následující. Při vypnutém motoru zalít 

hydrogenerátor, počkat až kapalina klesne a znovu zalít. Tento postup opakovat několikrát. 

Otvor uzavřít a spustit čerpadlo. Zkusit zvýšit tlak cca na 50 bar. Nechat běžet cca jednu 

minutu. Potom zastavit elektromotor, pak postupně zvyšovat tlak až na požadovanou 

hodnotu. Pokud se nedaří zvyšovat tlak, pak je nutno opakovat postup dolití. 
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Závěr 

Bakalářská práce byla zpracována na základě zadaných požadavků. Ze tří návrhů řešení 
bylo vybráno řešení vyhovující zadaným požadavkům. 

Nejprve byl proveden teoretický rozbor, který zahrnuje obecné rozdělení soustruhů a 
popis těžkého soustruhu, u kterého má použití hydraulických upínek největší využití. 
Následně byla zpracována teoretická část okolo talířových pružin, které jsou důležitou 
součástí samotné hydraulické upínky, protože vyvíjejí upínací sílu. Pro zadanou hmotnost 
obrobku byly provedeny výpočty působení sil na koníka, ze kterých se poté navrhovala 
velikost a počet hydraulických upínek Poté je řešen hydraulický agregát, který se skládá ze 
dvou obvodů a to z obvodu upínání koníku a obvodu aretace koníku. Zpracován je každý 
z těchto obvodů. Součástí řešení hydraulického agregátu je i jeho údržba a popis uvedení 
do provozu. Dle zadání práce bylo vypracováno hydraulické schéma (Příloha 2) včetně
specifikace všech prvků v obvodu (Příloha 3). Také byla zpracována výrobní dokumentace 
hydraulického válce (Příloha 4). Dále byl vypracován prospekt hydraulických válců
(Příloha 1). V Příloze č.5 je proveden kontrolní výpočet tloušťky dna a stěny válce. 
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