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1. Ramena zakládání 

1.1. Technická specifikace

Ramena zakládání jsou montována na konzoly vstupního žlabu, a slouží pro přepravu 
trubek z předřazeného dopravního zařízení do prostoru vstupního žlabu. K nabrání trubky 
dojde cca ve vodorovné poloze ramen. Trubka je podebrána nosiči ramen a je přenášena 
rotačním pohybem těchto ramen. Po otočení ramen o 180° je trubka odložena do koryta 
žlabu a ramena již bez trubky dokončí cyklus 360° do výchozího bodu pro nabrání další 
trubky.

Popis technického řešení

Technické řešení ramen zakládání bude vysvětleno pomocí obrázků níže. Ramena zakládání 
jsou tvořena třemi rameny (7) uloženými v ložiskách (16) v ložiskových domcích (3) a 
propojenými navzájem přes kardanové hřídele (2) s přírubami (8). Pohon celého zařízení je 
zprostředkován motorem s převodovkou (1) připojeným přes kardanovou hřídel (2) k 
prvnímu z ramen (7). Na každém rameni (7) jsou přivařené dvě páky (6), každá s otočně 
uloženým nosičem (5). Nosič (5) je pevně spojen s hřídelí (11), která je uložena v ložiscích 
(12) v každé páce (6). K zajištění stálé polohy otočně uloženého hřídele (11) s nosičem (5) 
vůči podlaze při otáčení ramene (7) slouží řetězový převod. K hřídeli (11) je přes pero (13) 
přípojeno řetezové kolo (14). K ložiskovému domku (3) ramen (7) je pevně přišroubováno 
řetězové kolo (15) o stejném roztečném průměru jako řetězové kolo (14). Spojení těchto 
dvou řetězových kol řetězem (9) zajistí stálou polohu nosiče (5) a stabilitu trubek při 
přepravě.

Obr. 1 Ramena zakládání: 1-Motor s převodovkou, 2-Kardanová hřídel, 3-Ložiskový 
domek, 4-Řetězové kolo, 5-Nosič , 6-Páka, 7-Rameno, 8-Příruba kardanu, 9-Řetěz,  
10-Řetězové kolo
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Obr. 2 Řez hřídele s nosičem: 4-Řetězové kolo, 5-Nosič, 11-Hřídel, 12- Ložisko, 13-Pero

Obr. 3 Řez ložiskovým domkem: 3-Ložiskový domek, 10-Řetězové kolo, 11-Hřídel, 
16-Ložisko
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Vstupní parametry:

Maximální vnější průměr trubky ≔D 152

Největší tloušťka stěny trubky ≔ts 12.5

Délka trubky ≔L 10

Poloměr otáčení ramen ≔r 0.530

Rychlost přepravy trubek ≔v 50 ――

Hustota oceli trubky ≔ρ 7850 ――
3

Doplnění vstupních parametrů:

≔d =−D ⋅2 ts 0.127 vnitřní průměr největší trubky

≔S =−―――
⋅ D

2

4
――

⋅ d
2

4
0.005

2 průřez trubky

≔V =⋅S L 0.055
3 objem trubky

≔mt =⋅V ρ 430 hmotnost největší trubky 

≔mr 2931 hmotnost všech ramen 
(odměřeno z modelu)

≔mrt =+mr mt 3361 hmotnost ramen s trubkou

≔l =⋅⋅2 r 3.33 obvodová dráha ramena
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1.2. Návrhový výpočet hlavního pohonu ramen zakládání

1.2.1. Moment od hmotnosti ramen a trubky

Obr. 4 Rameno zakládání s trubkou 

Vstupní hodonoty:

Horizontální vzdálenost těžistě 
ramen s trubkou od osy rotace

≔x 29.5

(hodnota odměřena z modelu)

Hmotnost trubky =mt 430

Hmotnost ramen s trubkou =mrt 3361

Výstupní hodnoty:

≔FGrt =⋅mrt 32960.493 síla od hmotnosti ramen s 
trubkou

≔MGrt =⋅FGrt x 972.335 ⋅ moment od hmotnosti ramen 
a trubky
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1.2.2. Rozběhový moment

Vstupní hodnoty:

Moment setrvačnosti ramen s trubkou
(hodnota zjištěná z modelu)

≔J ⋅⋅3.94 10
2 2

Čas zrychlení (zvolená hodnota) ≔tzr 0.3

Obr. 5 Navržený průběh rychlosti otáčení ramene v čase za půl otáčky (180°)

Výstupní hodnoty:

≔n =―
v

l
15.015 ――

1
≔n 15 ――

1

min
otáčky ramena

≔t =―
1

n
4 čas jedné otáčky ramena

≔ω =⋅⋅2 n 1.571 ―― úhlová rychlost 
ramena

≔α =―
ω

tzr

5.236 ――
2

úhlové zrychlení ramena po 
nabíraní trubky

≔Mroz =⋅J α 2063 ⋅ rozběhový moment
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1.2.3. Výsledný moment

≔M =+MGrt Mroz 3035.3 ⋅ výsledný moment

≔P =⋅M ω 4.8 potřebný výkon motoru

Na základě vypočtených hodnot byl zvolen motor SEW R137 DRE 132M4 [4].

Parametry motoru:

Výkon motoru ≔Pm 5.5

Výstupní otáčky ≔nm 16 ――
1

Maximální točivý moment ≔Mm ⋅3200

Převodový poměr ≔i 88.70

Obr. 6 Motor SEW R137 DRE 132M4 [4].
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1.3. Volba kardanové hřídele

Pro přenos točivého momentu mezi rameny a motorem jsou použity kardanové hřídele. 
Volba typu těchto kardanových hřídelí byla provedena s ohledem nejen na výkonové  
parametry motoru, ale také na rozměr výstupního hřídele z převodovky (ten určuje 
minimální průměr příruby kardanové hřídele). Jako dodavatel této nakupované 
komponenty byla zvolena firma GKN.

Parametry kardanové hřídele typ 687.35:       

Hodnota pro jmenovité zatížení ≔TK ⋅7.7 [5]

Hodnota pro střídavé zatížení ≔TDW ⋅2.9 [5]

Hodnota pro krátkodobé přetížení ≔TCS =⋅1.3 TK 10.0 ⋅

Porovnání jmenovitého zatížení kardanové hřídele s nominální hodnotou točivého 
momentu motoru:

=|
|
|
|

|

if

else

>TK Mm

‖
‖ “vyhovuje”

‖
‖ “nevyhovuje”

“vyhovuje”

Obr. 7 Základní rozměry a hodnoty přenášeného zatížení kardanové hřídele [5]
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1.4. Kontrola pera příruby kardanu

Obr. 8 Spojení motoru s hřídelem ramena pomocí kardanové hřídele

Obr. 9 Spojení příruby kardanu s hřídelem ramene perem těsným (ČSN 02 2562) 

Vstupní hodnoty:

Šířka pera ≔b 25

Výška pera ≔h 14

Délka pera ≔l 160

Průměr hřidele ≔dh 86

Materiál pera 11 600

Mez kluzu materiálu ČSN 11 600 ≔Re 320 [2]
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Bezpečnost (volená hodnota) ≔ke 2 [3]

Dovolený měrný tlak ≔pd =―
Re

ke

160

Výstupní hodnoty:

≔S =⋅(( −l b)) ―
h

2
945

2 styková plocha pera

≔F =――
2 Mm

dh

74.419 přenášená síla

≔p =―
F

S
78.75 měrný tlak ve styku pera s 

nábojem

=|
|
|
|

|

if

else

≥pd p

‖
‖ “vyhovuje”

‖
‖ “nevyhovuje”

“vyhovuje”
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1.5. Kontrola řetězového převodu

Obr. 10 Řetězový převod: 4-Řetězové kolo, 5-Nosič, 9-Řetěz, 10-Řetězové kolo, 
17-Napínací řetězové kolo, 18-Vidlice napínáku, 19-Páka napínáku

1.5.1 Výpočet síly v řetězu

Při výpočtu síly v řetězu je uvažováno nerovnoměrné nabrání trubky, tj. deformovaná 
trubka z předchozích výrobních operací nemusí být podepřena ideálně středem nosiče, 
ale je nabrána jen okrajovou částí tohoto nosiče. Pak tedy mohou nastat dva mezní 
stavy, které jsou schématicky zobrazeny na obrázku níže. Při předpokladu takto 
deformovaných trubek je dále uvažováno, že dojde k nabrání trubky jen třemi nosiči. 
Ve výpočtu jsou dále zanedbány dynamické účinky při nabírání trubek, odstředivé síly 
řetězu (z důvodu nízkých otáček řetězového kola) a vlastní hmotnost řetězu.

Obr. 11 Síly působící na nosič
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Vstupní hodnoty:

Max. hmotnost trubky ≔mt 430

Úhel mezi nositelkou tíhové síly (G) a 
nositelkou normálné síly (Fn)

≔α °25

Vzdálenost nositelky síly od osy řetězového 
kola při nerovnoměrném nabrání trubky

≔lř 150

Roztečný průměr řetězového kola ≔D2 158.043

Výstupní hodnoty:

≔G =⋅mt 4216.9 tíhová síla trubky 

≔Fn =⋅―
G

3
cos ((α)) ⎛⎝ ⋅1.274 10

3 ⎞⎠ normálná síla působící na jeden 
nosič

≔Mř =⋅Fn lř 191.1 ⋅ točivý moment na řetězovém kole 
při nerovnoměrném nabraní trubky

≔Fř =――
⋅2 Mř

D2

2418.2 síla v řetězu 

1.5.2 Kontrola měrného tlaku v kloubu řetězu

Řetěz byl navržen válečkový dvouřadý ISO 12B-2. 

Vstupní hodnoty:

Směrný tlak v kloubu řetězu ≔ps 32.86 [2]

Činitel tření řetězu ≔λi 0.83 [2]

Činitel rázů ≔Y 2 [2]

Plocha kloubu ≔Sř 179
2 [2]

Součinitel rázů ≔y 0.73 [2]

Dovolená síla v řetězu ≔Fdov 57.8 [6]
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Výstupní hodnoty:

≔př =―
Fř

Sř
13.5 tlak v kloubu řetezu

≔pd =⋅⋅ps λi y 19.9 dovolený tlak v kloubu řetězu

=|
|
|
|

|

if

else

>pd př
‖
‖ “vyhovuje”

‖
‖ “nevyhovuje”

“vyhovuje”

≔ks =――
Fdov

Fř
23.9 bezpečnost proti přetržení při 

statickém zatížení
=|

|
|
|

|

if

else

≥ks 7

‖
‖ “vyhovuje”

‖
‖ “nevyhovuje”

“vyhovuje”

≔kd =――
Fdov

⋅Fř Y
12 bezpečnost proti přetržení při 

dynamickém zatížení

=|
|
|
|

|

if

else

≥kd 5

‖
‖ “vyhovuje”

‖
‖ “nevyhovuje”

“vyhovuje”

1.5.3 Kontrola napínacího mechanismu

V kapitole 5.1 byly popsány dva mezní stavy, které mohou vzniknout při nabrání 
trubky. V případě druhého mezního stavu dochází k zatěžování napínané větve řetězu, 
a proto je dobré prvky napínacího mechanismu zkontrolovat. Při kontrolním výpočtu je 
uvažováno nabrání trubky třemi nosiči.
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Stanovení síly působící na napínací řetězové kolo

Obr. 12 Rozklad sil napínacího řetězového kola

Vstupní hodnoty:

Úhel sklonu řetězu mezi napínacím 
a opěrným řetězovým kolem

≔β 12

Úhel sklonu řetězu mezi napínacím 
a vyrovnávacím řetězovým kolem

≔χ 24

Síla v řetězu (viz. kap. 5.1) =Fř 2418.2

Výstupní hodnoty:

Obr. 13 Detailní pohled na rozklad sil v napínacím řetězovém kole

≔Fnap =
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

−+Fř
2

Fř
2

⋅⋅⋅2 Fř Fř cos (( +β χ)) 1494.5 síla působící na napínací
řetězové kolo 
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Kontrola šroubu napínacího řetězového kola na ohyb

Obr. 14 Zatížení šroubu napínacího kola 

Vstupní hodnoty:

Průměr jádra pro šroub M12 ≔dš 9.853 [2]

Mez kluzu materiálu pro šroub třídy 8.8 ≔Re 640 [1]

Vzdálenost mezi aretačními maticemi 
(prostor pro případnou deformaci ohybem) 

≔lo 5.2

Koeficient bezpečnosti (volená hodnota) ≔ke 2.5 [3]

Dovolené napětí v ohybu ≔σdo =―
Re

ke

256

Výstupní hodnoty:

≔Mo =⋅Fnap lo 7.8 ⋅ ohybový moment

≔Wo =―――
⋅ dš

3

32
93.9

3 modul průřezu v ohybu

≔σo =――
Mo

Wo

82.8 vypočtené napětí v ohybu
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=|
|
|
|

|

if

else

≤σo σdo

‖
‖ “vyhovuje”

‖
‖ “nevyhovuje”

“vyhovuje”

Kontrola čepu vidlice

Obr. 15 Rozklad sil působící na páce napínacího kola

Obr. 16 Detail čepu vidlice napínání

Vstupní hodnoty:

Síla působící na napínací řetězové kolo 
ve svislém směru (viz. kap.5.3.1)

=Fnap 1494.5
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Vzdálenost mezi osou šroubu a osou 
čepu otáčení páky

≔lr 92.3

Vzdálenost mezi osou čepu otáčení 
páky a osou čepu vidlice

≔lp 156

Mez kluzu materiálu ČSN 11 500 ≔Re 300 [2]

Koeficient bezpečnosti ≔ke 2.5 [3]

Dovolené namahání ≔σdo =―
Re

ke

120

Průměr čepu ≔dč 14

Šířka vidlice ≔lv 27

Šířka páky ≔lč 13

Výstupní hodnoty:

≔Mnap =⋅Fnap lr 137.9 ⋅ moment síly Fnap

≔Fp =――
Mnap

lp

884.3 síla působící v ose závitové 
tyče vidlice

≔Sč =―――
⋅ dč

2

4
153.9

2 průřez čepu

≔τ =――
Fp

⋅2 Sč
2.9 smykové napětí (ve dvou 

průřezech)

≔τd =――
σdo

1.5
80 dovolené napětí ve smyku

=|
|
|
|

|

if

else

≥τd τ

‖
‖ “vyhovuje”

‖
‖ “nevyhovuje”

“vyhovuje”

≔Sč =⋅dč lč 182
2 plocha čepu zatěžovaná 

pákou

≔Sv =⋅dč ⎛⎝ −lv lč⎞⎠ 196
2 plocha čepu ve vidlici
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≔pč =――
Fnap

Sč
8.2 měrný tlak ve styku páky a 

čepu

≔pv =――
Fnap

Sv

7.6 měrný tlak ve styku vidlice a 
čepu

≔pd =σdo 120 dovolený měrný tlak čepu

=|
|
|
|

|

if

else

∧≥pd pč ≥pd pv

‖
‖ “vyhovuje”

‖
‖ “nevyhovuje”

“vyhovuje”
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1.6. Kontrola ložisek

1.6.1 Kontrola ložisek uložení ramen v rámu

V ložiskových domcích pro otáčení ramen v rámu byla navžena dvouřadá soudečková 
ložiska typu 23220 CCK W33 od firmy SKF. Vzhledem k tomu, že zakládací ramena 
jsou tvořena třemi konstrukčně stejnými rameny, je možné kontrolu provést pouze na 
jednom rameni. Předpoklad z kap. 5.1 (nabrání trubky bude zprostředkováno třemi 
nosiči) je dále uvažován tak, že každý nosič na jednom rameni nese 1/3 hmotnosti  
trubky.

Obr. 17 Parametry zvoleného ložiska 23220 CCK/W33   [7]

Obr. 18 Zatížení ložisek uložení ramen
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Vstupní hodnoty:

Statická únosnost ložiska ≔c0 600 [7]

Hmotnost trubky =mt 430

Hmotnost ramene ≔mr1 1090

Vzdálenost mezi ložiskem A 
a prvním nosičem

≔l1 277

Vzdálenost mezi ložiskem A 
a těžištěm ramena

≔l2 1032.5

Vzdálenost mezi ložiskem A 
a druhým nosičem

≔l3 1788

Vzdálenost mezi ložisky ≔l4 2065

Směrný součinitel statické bezpečnosti dle 
katalogu SKF

≔S0_1 1.5 [7]

Obr. 19 Tabulka součinitele statické bezpečnosti  [7]

Výstupní hodnoty:

≔F1 =⋅――
mt

3
1405.6 tíhová síla od hmotnosti 

trubky na jeden nosič

≔F2 =⋅mr1 10689.2 tíhová síla od hmotnosti 
ramene
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+−−−FRA F1 F2 F1 FRB = 0 podmínka rovnováhy sil ve 
vertikálním směru

−++⋅F1 l1 ⋅F2 l2 ⋅F1 l3 ⋅FRB l4 = 0 momentová podmínka k bodu A

≔FRB =―――――――
++⋅F1 l1 ⋅F2 l2 ⋅F1 l3

l4

6750.2 reakce v místě B

≔FRA =−++F1 F2 F1 FRB 6750.2 reakce v místě A

≔S1 =――
c0

FRA

89 součinitel bezpečnosti ložiska při 
statickém namáhání 

=|
|
|
|

|

if

else

≥S1 S0_1

‖
‖ “vyhovuje”

‖
‖ “nevehovuje”

“vyhovuje”

1.6.2 Kontrola ložisek pro uložení hřídele s nosičem

Hřídel s nosičem je v ramenech zakládání uložen na jednořadých kuličkových 
ložiscích typu 6014-2RS1 od firmy SKF. Ložiska každého nosiče budou dimenzována 
na 1/3 hmotnosti  trubky.

Obr. 20 Parametry ložiska 6014-2RS1  [7]
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Obr.21 Zatížení ložisek uložení hřídele nosiče

Vstupní hodnoty:

Tíhová síla od hmotnosti 
trubky na jeden nosič

=F1 1405.6

Hmotnost hřídele s nosičem ≔mn 22.5

Statická únosnost ≔c0 31 [7]

Vzdálenost mezi ložiskem C 
a těžištěm hřídele s nosičem

≔l5 33

Vzdálenost mezi ložiskem C 
a nosičem

≔l6 71

Vzdálenost mezi ložisky ≔l7 136.5

Směrný součinitel statické bezpečnosti dle 
katalogu SKF

≔S0_2 1 [7]
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Výstupní hodnoty:

≔FGn =⋅mn 220.6 tíhová síla od hřídele s nosičem

+−−FRC FGn F1 FRD = 0 podmínka rovnováhy sil ve 
vertikálním směru

−+⋅FGn l5 ⋅F1 l6 ⋅FRD l7 = 0 momentová podmínka k bodu C

≔FRD =―――――
+⋅FGn l5 ⋅F1 l6

l7

784.5 reakce v místě D

≔FRC =−+FGn F1 FRD 841.8 reakce v místě C

≔S2 =――
c0

FRC

37 součinitel bezpečnosti ložiska při 
statickém namáhání 

=|
|
|
|

|

if

else

≥S2 S0_2

‖
‖ “vyhovuje”

‖
‖ “nevyhovuje”

“vyhovuje”
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1.7. Kontrola šroubového spojení nosiče s přírubou hřídele

Nosič je přišroubován k přírubě hřídele čtyřmi šrouby M16x40 pevnostní třídy 8.8. 
Vnější průměr příruby hřídele je uložen s minimální vůlí do vybrání nosiče pro 
zachycení radiálních sil. Toto šroubové spojení bude kontrolováno z důvodu zajištění 
dostatečné přítlačné síly k přenosu točívého momentu (viz. kap. 5.1) z nosiče na 
hřídel.

Obr. 22 Řez nosičem

Vstupní hodnoty:

Točivý moment při nerovnoměrném 
nabrání trubky (viz. kapitola 5.1)

=Mř 191.1 ⋅

Roztečný průměr příruby ≔dr 115

Koeficient tření (ocel-ocel) ≔f 0.2 [2]

Počet šroubů ≔i 4

Mez kluzu mat. 8.8 ≔Re 640

Průměr jádra šroubu M16 ≔d3 13.546 [2]

Stoupání závitu ≔P 2 [2]

Střední průměr závitu šroubu M16 ≔d2 14.701 [2]

Střední průměr dosedací plochy hlavy šroubu ≔D 20
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Vrcholový úhel závitu ≔α 60 [2]

Koeficient bezpečnosti (zvolená hodnota) ≔ke 2

Doporučený utahovací moment ≔MUDOP ⋅291 [1]

Obr. 23 Tabulka doporučených montážních předpětí a utahovacích momentů [1]

Obr. 24 Síly ve šroubu při utahování
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Výstupní hodnoty:

≔Fdš =⋅―
Re

ke

―――
⋅ d3

2

4
46117.1 dovolená síla ve šroubu

≔Foš =――
⋅2 Mř

⋅dr i
830.8 obvodová síla na jeden šroub

≔Fš =――
Foš

f
4154.1 síla ve šroubu 

≔γ =atan
⎛
⎜⎝
――

P

⋅ d2

⎞
⎟⎠

0.043 úhel stoupání závitu

≔f' =―――
f

cos
⎛
⎜⎝
―
α

2

⎞
⎟⎠

0.231 součinitel tření v klínové drážce

≔φ' =atan ((f')) 0.227 třecí úhel

≔MUH =⋅⋅Fš f ―
D

2
8.308 ⋅ třecí moment mezi hlavou 

šroubu a podložkou

≔FU =⋅Fš tan (( +γ φ')) 1150.7 obvodová síla při utahování

≔MUZ =⋅FU ―
d2

2
8.459 ⋅ třecí moment v závitech

≔MU =+MUH MUZ 16.767 ⋅ utahovací moment

=|
|
|
|

|

if

else

≥MUDOP MU

‖
‖ “vyhovuje”

‖
‖ “nevyhovuje”

“vyhovuje”

Aby bylo zajištěno, že šrouby v závitových děrách budou plnit svou funkci a nedojde k 
jejich uvolnění nebo selhání, je dobré se při montáži řídit doporučenými utahovacími 
momenty.
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1.8 Šroubové spojení řetězového kola s ložiskovým domkem

Řetězové kolo je přišroubováno k ložiskovému domku šesti šrouby M12x40 pevnostní 
třídy 8.8. Vnitřní průměr příruby řetězového kola je uložen s minimální vůlí do osazení 
ložiskového domku pro zachycení radiálních sil. Toto šroubové spojení bude 
kontrolováno z důvodu zajištění dostatečné přítlačné síly k zachycení točívého 
momentu (viz. kap. 5.1) z řetězového kola.

Obr. 25 Šroubový spoj řetězového kola a ložiskového domku

Vstupní hodnoty:

Točivý moment při nerovnoměrném 
nabrání trubky (viz. kapitola 5.1)

=Mř 191.089 ⋅

Roztečný průměr příruby ≔dr 210

Koeficient tření (ocel-ocel) ≔f 0.2 [2]

Počet šroubů ≔i 6

Mez pevnosti mat. 8.8 ≔Rm 800

Mez kluzu mat. 8.8 ≔Re 640

Průměr jádra šroubu M12 ≔d3 9.853 [2]

Stoupání závitu ≔P 1.75 [2]

Střední průměr závitu šroubu M12 ≔d2 10.863 [2]

Střední průměr dosedací plochy hlavy šroubu ≔D 15.5
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Vrcholový úhel závitu ≔α 60 [2]

Koeficient bezpečnosti (zvolená hodnota) ≔ke 2

Doporučený utahovací moment ≔MUDOP ⋅117 [1]

Výstupní hodnoty:

≔Fdš =⋅―
Re

ke

―――
⋅ d3

2

4
24399.3 dovolená síla ve šroubu

≔Foš =――
⋅2 Mř

⋅dr i
303.3 obvodová síla na jeden šroub

≔Fš =――
Foš

f
1516.6 síla ve šroubu 

≔γ =atan
⎛
⎜⎝
――

P

⋅ d2

⎞
⎟⎠

0.051 úhel stoupání závitu

≔f' =―――
f

cos
⎛
⎜⎝
―
α

2

⎞
⎟⎠

0.231 součinitel tření v klínové drážce

≔φ' =atan ((f')) 0.227 třecí úhel

≔MUH =⋅⋅Fš f ―
D

2
2.351 ⋅ třecí moment mezi hlavou 

šroubu a podložkou

≔FU =⋅Fš tan (( +γ φ')) 433.1 obvodová síla při utahování

≔MUZ =⋅FU ―
d2

2
2.353 ⋅ třecí moment v závitech

≔MU =+MUH MUZ 4.703 ⋅ utahovací moment

=|
|
|
|

|

if

else

≥MUDOP MU

‖
‖ “vyhovuje”

‖
‖ “nevyhovuje”

“vyhovuje”

Aby bylo zajištěno, že šrouby v závitových děrách budou plnit svou funkci a nedojde k 
jejich uvolnění nebo selhání, je dobré se při montáži řídit doporučenými utahovacími 
momenty.
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2. Vstupní žlab 

2.1 Technická specifikace

Vstupní žlab slouží pro přepravu trubek ve směru jejich osy až do rovnacího zařízení. 
Trubka je nejprve dopravena do žlabu rameny zakládání. Poté dojde k nabrání trubky 
zvednutím rolen do jejich horní polohy. Každá z těchto rolen je poháněna převodovým 
motorem, čímž dojde k rozpohybování trubky ve žlabu směrem k rovnačce. Jakmile dojde k 
uchopení trubky rovnačkou, rolny se sklopí do dolní výchozí polohy. Cyklus založení další 
trubky se opakuje po vyprázdnění prostoru žlabu.  

Popis technického řešení

Technické řešení žlabu bude vysvětleno pomocí obrázků níže. Na základním rámu (1) jsou 
v ložiscích (3) otočně uložena ramena (2). Na každém rameni (2) je v ložiscích (4) uložena 
rolna (5), která je poháněna přes kardanovou hřídel (6) elektropřevodovkou (7). Zvedání a 
spouštění ramen (2), resp. rolen (5), je realizováno jedním hydraulickým válcem (8) 
připojeným k poslednímu rameni (2) a základnímu rámu (1). Všechna ramena (2) jsou z 
důvodu centrálního ovládání navzájem propojena pomocí táhel (9). Žlab základního rámu 
(1) je shora z bezpečnostních důvodů zakrytován. V přední části jsou montovány pevné 
kryty (10). V prostřední části se jedná o pohyblivý kryt (11) ovládaný hydraulickým válcem 
(12). Na konci žlabu je v základu podlahy zabetonován pevný doraz (13).

Obr. 26 Vstupní žlab: 1-Základní rám, 8-Hydraulický válec, 9-Táhlo,  10-Pevný kryt, 
11-Pohyblivý kryt, 12-Hydraulický válec, 13-Doraz
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Obr. 27 Řez vstupním žlabem: 2-Rameno, 3-Ložisko, 4-Ložisko, 5-Rolna, 6-Kardanová 
hřídel , 7-Motor s převodovkou

2.2 Návrh pohonu rolen

Obr. 28 Detail rolny

Vstupní hodnoty:

Max. rychlost přepravy trubek ≔vpřep 100 ――

Čas zrychlení ≔troz 0.5

Průměr rolny, na kterém je 
unášena trubka

≔Dpřep 166
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Hmotnost největší trubky ≔mt 430

Moment setrvačnosti rolny (z modelu) ≔Jrol ⋅241514
2

Koeficient bezpečnosti (zahrnuje 
zanedbané dynamické účinky při 
nabírání a přepravě trubek, pasivní 
odpory atd.)

≔kdyn 2

Výstupní hodnoty:

≔aroz =――
vpřep

troz

3.3 ―
2

≔Froz =⋅――
mt

3
aroz 477.8

≔Mroz =⋅⋅kdyn Froz ――
Dpřep

2
79.3 ⋅

≔npřep =―――
vpřep

⋅ Dpřep

3.2 ―
1

≔α =――――
⋅⋅2 npřep

troz

40.2 ―
1
2

≔Mroz_rol =⋅Jrol α 9.7 ⋅

≔P =⋅⋅⋅⎛⎝ +Mroz Mroz_rol⎞⎠ 2 npřep 1.8

Na základě vypočtených hodnot byl zvolen motor SEW R47 DRE 100M4 [4].

Parametry motoru:

Výkon motoru ≔Pm 2.2

Výstupní otáčky ≔nm 178 ――
1

Maximální točivý moment ≔Mm ⋅118

Převodový poměr ≔i 8.01
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Obr. 29 Motor SEW R137 DRE 132M4 [4].

2.3. Volba kardanové hřídele

Pro přenos točivého momentu z motoru na rolnu je použit kardanový hřídel. Volba typu 
těchto kardanových hřídelí byla provedena s ohledem nejen na výkonové  parametry 
motoru, ale také na rozměr výstupního hřídele z převodovky (ten určuje minimální 
průměr příruby kardanové hřídele). Jako dodavatel této nakupované komponenty byla 
zvolena firma GKN.

Parametry kardanové hřídele typ 687.15:

Hodnota točivého momentu pro 
jmenovité zatížení

≔TK ⋅1.8 [5]

Hodnota točivého momentu pro 
střídavé zatížení

≔TDW ⋅0.7 [5]

Hodnota točivého momentu pro 
krátkodobé přetížení

≔TCS =⋅1.3 TK 2.3 ⋅
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Porovnání jmenovitého zatížení kardanové hřídele s nominální hodnotou točivého 
momentu motoru:

=|
|
|
|

|

if

else

>TK Mm

‖
‖ “vyhovuje”

‖
‖ “nevyhovuje”

“vyhovuje”

Obr. 30 Základní rozměry a hodnoty přenášeného zatížení kardanové hřídele [5]

2.4 Kontrola pera příruby kardanu

Obr. 31 Spojení motoru s rolnou pomocí kardanové hřídele
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Obr. 32 Spojení příruby kardanu s hřídelem rolny perem těsným (ČSN 02 2562) 

Vstupní hodnoty:

Šířka pera ≔b 8

Výška pera ≔h 7

Délka pera ≔l 50

Průměr hřidele ≔d 30

Materiál pera 11 600

Mez kluzu materiálu ČSN 11 600 ≔Re 320 [2]

Bezpečnost (zvolená hodnota) ≔ke 2 [3]

Dovolený měrný tlak ≔pd =―
Re

ke

160

Výstupní hodnoty:

≔S =⋅(( −l b)) ―
h

2
147

2 styková plocha pera

≔F =――
2 Mm

d
7.867 přenášená síla

≔p =―
F

S
53.515 měrný tlak ve styku pera s 

nábojem
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Porovnání dovoleného měrného tlaku s vypočtenou hodnotou:

=|
|
|
|

|

if

else

≥pd p

‖
‖ “vyhovuje”

‖
‖ “nevyhovuje”

“vyhovuje”

2.5. Kontrola ložisek pro uložení rolny

Rolna je v ramenech uložena na dvouřadých soudečkových ložiscích typu 22213EK 
od firmy SKF. Uložení rolny v ložiscích bude dimenzováno na 1/3 hmotnosti  trubky.

Obr. 33 Parametry ložiska uložení rolny [7]

Obr. 34 Rolna na ložiscích
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Vstupní hodnoty:

Tíhová síla od hmotnosti 
trubky na jednu rolnu

=F1 1405.6

Hmotnost rolny ≔mrol 56.4

Dynamická únosnost ≔C 193 [7]

Statická únosnost ≔C0 218 [7]

Směrný součinitel statické bezpečnosti 
dle katalogu SKF

≔S0 1 [7]

Rotační součinitel ≔V 1 [2]

Radiální součinitel ≔X 1 [2]

Exponent rovnice trvanlivosti 
pro soudečkové ložisko

≔m =―
10

3
3.333 [2]

Otáčky ≔n 178
−1

Výstupní hodnoty:

≔FGrol =⋅mrol 553.1 tíhová síla od hmotnosti rolny

≔FG =+FGrol F1
⎛⎝ ⋅2 10

3 ⎞⎠ tíhová síla od hmotnosti 
rolny a trubky

≔Fr =――
FG

2
979.4 reakce v ložisku

≔Fe =⋅⋅V X Fr 979.4 ekvivalentní dynamické zatížení

≔S =―
C0

Fe

223 součinitel bezpečnosti ložiska při 
statickém namáhání 

=|
|
|
|

|

if

else

≥S S0

‖
‖ “vyhovuje”

‖
‖ “nevyhovuje”

“vyhovuje”

≔L10 =
⎛
⎜⎝
―
C

Fe

⎞
⎟⎠

m

⋅4.454 10
7 trvanlivost ložiska při 90% 

spolehlivosti v milionech otáček
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≔L10h =⋅――
10

6

n
L10

⎛⎝ ⋅4.17 10
9 ⎞⎠ trvanlivost ložiska při 90% 

spolehlivosti v hodinách
Provozní trvanlivost ložiskového uložení závisí na mnoha dalších faktorech, jako je 
mazání, stupeň znečištění, nesouosost, správná montáž, okolní podmínky atd. Proto 
se předpokládaná trvanlivost ložisek může výrazně lišit od skutečné provozní 
trvanlivosti v dané oblasti použití. V tomto případě spočítaná trvanlivost spolehlivě 
dosáhne na teoretickou základní hodnotu 1 000 000 otáček i se zohledněním výše 
zmíněných faktorů a proto lze konstatovat, že navržené uložení .

2.6. Kontrola ložisek pro uložení ramene v základním rámu

Ramena jsou v základním rámu uložena na dvouřadých soudečkových ložiscích typu 
22213EK od firmy SKF. Uložení rolny v ložiscích bude dimenzováno na 1/3 hmotnosti  
trubky. Vzhledem ke kývavému pohybu ramen s rolnami bude ložisko kontrolováno 
na statickou únosnost.

Obr. 35 Parametry ložiska uložení ramena [7]

Vstupní hodnoty:

Tíhová síla od hmotnosti 
trubky na jednu rolnu

=F1 1405.6

Hmotnost táhla ≔mt 33

Hmotnost ramene s rolnou ≔mr 167

Statická únosnost ložiska ≔C0 216 [7]

Vzdálenost mezi ložiskem B a 
působištěm tíhové síly táhla

≔l1 20

Vzdálenost mezi ložiskem B a působištěm 
tíhové síly ramena s rolnou

≔l2 324
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Vzdálenost mezi ložiskem B a působištěm 
tíhové síly trubky

≔l3 355

Vzdálenost mezi ložisky ≔l 710

Směrný součinitel statické bezpečnosti dle 
katalogu SKF

≔S0 1 [7]

Obr. 36 Zatížení ložisek uložení ramena

Výstupní hodnoty:

≔FG1 =⋅mt 323.6 tíhová síla od táhla

≔FG2 =⋅mr
⎛⎝ ⋅1.6 10

3 ⎞⎠ tíhová síla od ramena s rolnou

+−−−FRA F1 FG2 FG1 FRB = 0 podmínka rovnováhy sil ve 
vertikálním směru

−−−⋅FRA l ⋅F1 l3 ⋅FG2 l2 ⋅FG1 l1 = 0 momentová podmínka k bodu B

≔FRA =――――――――
++⋅F1 l3 ⋅FG2 l2 ⋅FG1 l1

l

⎛⎝ ⋅1.5 10
3 ⎞⎠ reakce v místě A
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≔FRB =−++F1 FG1 FG2 FRA
⎛⎝ ⋅1.9 10

3 ⎞⎠ reakce v místě B

≔S =――
C0

FRB

113 součinitel bezpečnosti ložiska při 
statickém namáhání 

=|
|
|
|

|

if

else

≥S S0

‖
‖ “vyhovuje”

‖
‖ “nevyhovuje”

“vyhovuje”
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2.7. Kontrola hydraulického válce sklápění rolen

Zvedání a spouštění všech devíti ramen, resp. rolen, je realizováno jedním 
hydraulickým válcem firmy Rexroth typ CDH1MP5-63-36-125A3X-B11CGDMW. Při 
výpočtu je uvažován stav, kdy rolna začne zvedat trubku. Byly zanedbány pasivní 
odpory, dynamické účinky při kontaktu rolny s trubkou, setrvačné účinky 
pohybujících se hmot atd., proto byla výsledná potřebná síla ve válci násobena 
koeficientem bezpečnosti k.

Obr.37 Sklápění rolen hydraulickým válcem

Vstupní hodnoty:

Hmotnost trubky ≔mt 430

Hmotnost ramene s rolnou ≔mr 167

Počet ramen ≔i 9

Vzdálenost těžiště trubky od 
osy rotace

≔l1 161

Vzdálenost těžiště ramene s 
rolnou od osy rotace

≔l2 230

Délka páky ramene ≔l3 354.5
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Plocha pístu ze strany pístní tyče ≔S3 2099
2 [8]

Pracovní tlak válce ≔p 100

Koeficient bezpečnosti (zvolená hodnota) ≔k 2

Výstupní hodnoty:

≔FGt =⋅mt
⎛⎝ ⋅4.217 10

3 ⎞⎠ tíhová síla od hmotnosti trubky

≔FGr =⋅mr
⎛⎝ ⋅1.638 10

3 ⎞⎠ tíhová síla od hmotnosti ramene 
s rolnou

≔Fv =⋅
⎛
⎜
⎝
――――――

+⋅⋅i FGr l1 ⋅FGt l2

l3

⎞
⎟
⎠

k ⎛⎝ ⋅1.886 10
4 ⎞⎠ potřebná síla v hydraulickém válci

≔Fvmax =⋅p S3
⎛⎝ ⋅2.099 10

4 ⎞⎠ síla v hydraulickém válci při 100 barech

=|
|
|
|

|

if

else

≥Fvmax Fv

‖
‖ “vyhovuje”

‖
‖ “nevyhovuje”

“vyhovuje”
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2.8. Kontrola hydraulického válce zvedání krytu

Zvedání krytu je realizováno hydraulickým válcem firmy Rexroth typ 
CDH1MP5-63-45-250A3X-B11CMDMW. Při výpočtu je uvažován stav, kdy začne 
zvedání krytu. Byly zanedbány pasivní odpory, setrvačné účinky pohybujících se 
hmot atd., proto byla výsledná potřebná síla ve válci násobena koeficientem 
bezpečnosti k.

Obr.38 Zvedání krytu hydraulickým válcem

Vstupní hodnoty:

Hmotnost krytu ≔mk 896

Vzdálenost těžiště krytu od 
osy rotace

≔l1 274

Vzdálenost síly od bodu otáčení ≔l2 332.3

Plocha pístu ze strany pístní tyče ≔S3 1527
2 [8]

Pracovní tlak válce ≔p 100

Koeficient bezpečnosti ≔k 1.5
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Čas otevření krytu (navržená hodnota) ≔t 1

Úhel otevření krytu ≔s 39

Čas zrychlení krytu ≔tz 0.1

Moment setrvačnosti krytu
(hodnota zjištěná z modelu)

≔J ⋅62.2
2

Výstupní hodnoty:

≔FGk =⋅mk
⎛⎝ ⋅8.787 10

3 ⎞⎠ tíhová síla od hmotnosti krytu

≔ω =―
s

t
0.681 ―― úhlová rychlost krytu

≔αz =―
ω

tz

6.807 ――
2

úhlové zrychlení krytu

≔Mroz =⋅J αz 423.4 ⋅ moment nutný k rozpohybování krytu

≔MGk =⋅FGk l1 2407.6 ⋅ moment od hmotnosti krytu

≔Fv =⋅
⎛
⎜
⎝
――――

+MGk Mroz

l2

⎞
⎟
⎠

k ⎛⎝ ⋅1.278 10
4 ⎞⎠ potřebná síla v hydraulickém válci

≔Fvmax =⋅p S3
⎛⎝ ⋅1.527 10

4 ⎞⎠ síla v hydraulickém válci 
při tlaku 100 bar

=|
|
|
|

|

if

else

≥Fvmax Fv

‖
‖ “vyhovuje”

‖
‖ “nevyhovuje”

“vyhovuje”
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2.9. Kontrola uložení čepu krytu v kluzném ložisku

Otevíratelný kryt je uložen na čepech v kluzných ložiscích z materiálu ČSN 42 3148. 
Při výpočtu je uvažováno zatížení ložisek od hmotnosti krytu, tj. každé ložisko je 
zatíženo polovinou hmotnosti krytu.

Obr.39 Uložení čepu krytu

Vstupní hodnoty:

Hmotnost krytu =mk 896

Délka styku pouzdra a čepu ≔lp 160

Vnitřní průměr pouzdra ≔dp 85

Dovolený měrný tlak ≔pDp 40 [2]

Výstupní hodnoty:

≔Fp =――
⋅mk

2

⎛⎝ ⋅4.393 10
3 ⎞⎠ síla od hmotnosti krytu na 

jedno pouzdro

≔pp =――
Fp

⋅lp dp

0.323 měrný tlak ve styčné ploše

=|
|
|
|

|

if

else

≥pDp pp

‖
‖ “vyhovuje”

‖
‖ “nevyhovuje”

“vyhovuje”
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2.10. Kontrola šroubového spojení páky s přírubou krytu

Páka je s přírubou krytu spojena šesti lícovanými šrouby M16 x 75. Točivý moment u 
spojů lícovanými šrouby bývá přenášen nejen třením (silový styk), ale také dříkem 
lícovaného šroubu (tvarový styk), který zabraňuje uvolnění spoje při střídavém 
namáhání. Spoj bude kontrolován tak, aby byl točivý moment přenesem jak třením, 
tak i dříky šroubů.    

Obr.40 Šroubové spojení páky s přírubou krytu

Vstupní hodnoty:

Točivý moment při uvedení krytu do 
pohybu (viz. kapitola 2.7)

≔Mk =+MGk Mroz
⎛⎝ ⋅2.831 10

3 ⎞⎠ ⋅

Roztečný průměr příruby páky krytu ≔dr 205

Koeficient tření (ocel-ocel) ≔f 0.2 [2]

Počet šroubů ≔i 6

Mez pevnosti mat. 8.8 ≔Rm 800 [1]

Mez kluzu mat. 8.8 ≔Re 640 [1]

Průměr jádra šroubu M16 ≔d3 13.546 [2]

Stoupání závitu ≔P 2 [2]

Střední průměr závitu šroubu M16 ≔d2 14.701 [2]
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Střední průměr dosedací plochy hlavy šroubu ≔D 20

Vrcholový úhel závitu ≔α 60 [2]

Koeficient bezpečnosti (zvolená hodnota) ≔ke 2

Doporučený utahovací moment ≔MUDOP ⋅291 [1]

Mez pevnosti mat. krytu/páky (ČSN 11 425) ≔Rmk 420 [2]

Mez kluzu mat. krytu/páky (ČSN 11 425) ≔Rek =⋅0.6 Rmk 252 [2]

Délka stykové plochy ≔ls 19.5

Průměr dříku lícovaného šroubu M16 ≔dl 17 [2]

Výstupní hodnoty - kontrola šroubů při silovém styku:

≔Fdš =⋅―
Re

ke

―――
⋅ d3

2

4
46117.1 dovolená síla ve šroubu

≔Foš =――
⋅2 Mř

⋅dr i
310.7 obvodová síla na jeden šroub

≔Fš =――
Foš

f
1553.6 síla ve šroubu 

≔γ =atan
⎛
⎜⎝
――

P

⋅ d2

⎞
⎟⎠

0.043 úhel stoupání závitu

≔f' =―――
f

cos
⎛
⎜⎝
―
α

2

⎞
⎟⎠

0.231 součinitel tření v klínové drážce

≔φ' =atan ((f')) 0.227 třecí úhel

≔MUH =⋅⋅Fš f ―
D

2
3.107 ⋅ třecí moment mezi hlavou 

šroubu a podložkou

≔FU =⋅Fš tan (( +γ φ')) 430.4 obvodová síla při utahování

≔MUZ =⋅FU ―
d2

2
3.163 ⋅ třecí moment v závitech
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≔MU =+MUH MUZ 6.271 ⋅ utahovací moment

=|
|
|
|

|

if

else

≥MUDOP MU

‖
‖ “vyhovuje”

‖
‖ “nevyhovuje”

“vyhovuje”

Výstupní hodnoty - kontrola šroubů při tvarovém styku:

≔τS =―――
⋅4 Foš

⋅ dl

2
1.4 napětí ve smyku

≔τDS =⋅0.6 ――
Rek

ke

75.6 dovolené napětí ve smyku

=|
|
|
|

|

if

else

≥τDS τS

‖
‖ “vyhovuje”

‖
‖ “nevyhovuje”

“vyhovuje”

≔p =――
Foš

⋅dl ls

0.9 tlak ve stykových plochách

≔pD =――
Rek

ke

126 dovolený tlak ve stykových 
plochách

=|
|
|
|

|

if

else

≥pD p

‖
‖ “vyhovuje”

‖
‖ “nevyhovuje”

“vyhovuje”
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