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1 Úvod 
Cílem je tuhostní a pevnostní kontrola sestavy vstupních čelistí. Výpočet bude proveden 

v prostředí NX Nastran, které je součástí softwaru NX Siemens 8.5. Předmětem výpočtu 
budou kontaktní plochy, redukované napětí dle hypotézy HMH a deformace jednotlivých 
těles při zatěžující síle vyvolané pneumatickými válci. Výpočet bude proveden pro tři stavy, 
které mohou při provozu vzniknout a nesmí při nich dojít k poškození mechanismu čelistí.  

1) Nastavení usměrňovacích ramen do pracovní polohy bez trubky. 
2) Sevření trubky o maximálním průměru (152 mm)  
3) Sevření trubky o minimálním průměru (35 mm) 

 

2 Technická specifikace 
Vstupní čelisti slouží k usměrnění rovnané trubky do osy rovnání před vstupem do 

pracovního prostoru rovnačky. Nejprve se pomocí šroubových zvedáků ručně nastaví hodnota 
vysunutí dorazu, čímž se definuje velikost přivření ramen pro jednotlivé průměry trubek 
(šířka průchodu o něco větší než průměr trubek). Poté se do pracovní polohy nastaví ramena a 
to tak, že dojde k opření ramene o doraz šroubového zvedáku. Toto nastavení se provádí 
pomocí dvou pneumatických válců.  

Popis technického řešení 

Technické řešení vstupních čelistí bude vysvětleno pomocí obrázků níže. Na základním 
rámu (1) jsou otočně uložená ramena (2). Na konci ramena (2) je otočně uložena rolna (3). 
Pozice ramena (2) při vysunutí pneumatickými válci (4) je řešena dorazem (7) upevněném na 
šroubovém zvedáku (6), který je přišroubován na přední části rámu (1). Pneumatický válec 
(4) je připevněn k zadní části rámu (1) na kyvných čepech. Oko (5) pneumatického válce (4) 
je uloženo na čepu (9) ramene (2).  
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Obrázek 1 – Vstupní čelisti: 1‐Rám, 2‐Rameno, 3‐Rolna, 4‐Pneumatický válec, 5‐Oko, 6‐Šroubový zvedák, 9‐Čep 

1  2 3 456
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Obrázek 2 – Vstupní čelisti ‐  boční pohled: 1‐Rám, 2‐Rameno, 3‐Rolna, 4‐Pneumatický válec, 5‐Oko, 6‐Šroubový zvedák, 
7‐Doraz šroubového zvedáku 

 

Obrázek 3 ‐ Rameno 

1 

2 

3 

45 
6 

7 



6 
 

3 Idealizace mechanismu 
Pro vytvoření výpočtového modelu došlo k zjednodušení celé sestavy. Byla odstraněna 

zkosení a zaoblení ze všech součástí. Dále byly zaslepeny díry, které nikterak neovlivní 
výpočet. Stěna rámu, kde je přišroubovaný pneumatický válec, byla rozdělena na jednotlivé 
sektory (viz obrázek 7), aby bylo možné nasimulovat uchycení pneumatického válce 
k samotnému rámu. Obložení jednotlivých usměrňovacích ramen bylo zanedbáno, protože 
trubka je v kontaktu pouze s válečky. Jelikož rám mechanismu byl převážně tvořen z ploch a 
bylo zanedbáno také obložení základní desky rámu, bylo nutné trubku umístit 28 mm nad 
základní desku rámu (viz obrázek 4), aby kontakt válečku s trubkou byl ve správné poloze. 
Jelikož je sestava vstupních čelistí symetrická, byla pro výpočet zpracována pouze polovina 
celé sestavy. 

 

Obrázek 4 ‐ Zjednodušený výpočtový model 

Základní deska rámu 
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Obrázek 5 ‐ Zjednodušený výpočtový model ‐ boční pohled 

 

 

Obrázek 6 ‐ Řez sestavou ramene 
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Obrázek 7 ‐ Zjednodušený model rámu 

4 Tvorba sítě 
Síť celé sestavy byla tvořena přes „assembly FEM“, kde se načte vytvořená sestava a poté 

se zasíťují jednotlivé komponenty. Rám byl zasíťován pomocí 2D elementů, pouze oblast, 
kde je rám v kontaktu s čepem byla vytvořena pomocí 3D tažené sítě (viz obrázek 10). Čep 
spojující rameno s rámem, čep spojující rameno s rolnou, čep spojující rameno s okem 
pneumatického válce, rolna a jednotlivá pouzdra byla zasíťována také 3D taženou sítí.  

Rameno bylo vytvořeno pomocí 2D sítě, pouze oblast, kde jsou nalisována pouzdra, byla 
zasíťována pomocí 3D tažené sítě (viz obrázek 11). Prvky tvořené pomocí ploch bylo nutné 
„sešít“ do jednoho tělesa pomocí funkce „Stitch edge“, aby bylo možné s tímto tělesem 
počítat. Pro spojení jednotlivých částí, zasíťovaných 3D sítí, byla použita funkce „Mesh 
mating condition“, která zajistí, že síť mezi jednotlivými částmi bude propojena v uzlech.  

Poté byla zvolena tloušťka jednotlivých oblastí u těles, která byla zasíťována 2D sítí. 
Oblasti rámu (9), kde je uchycen pneumatický válec, mají tloušťku dvojnásobnou (30 mm) 
proti zbytku stěny, protože jsou na stěnu v těchto místech navařeny pásky, na které se 
přišroubuje pneumatický válec (viz obrázek 10).  

Oblasti uchycení 
pneumatických válců 
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Obrázek 8 ‐ Zasíťovaná sestava mechanismu: 1‐Rám, 2‐Rameno, 3‐Rolna, 10‐Trubka, 11‐Pouzdro, 12‐ Čep spojující rolnu 
s ramenem, 13‐Čep spojující rameno s rámem 

 

Obrázek 9 ‐ Zasíťovaná sestava mechanismu‐ boční pohled: 5‐Oko, 14‐Čep spojující rameno s okem 
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Obrázek 10 ‐ Zasíťovaný rám 

 

Obrázek 11 ‐ Zasíťovaná sestava ramene 

Oblasti uchycení 
pneumotoru 

Oblast dotyku ramene 
s dorazem šroubového 

zvedáku

Místa zasíťované 
3D sítí 

Místa zasíťované 
3D sítí 
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5 Materiál 
Díly mechanismu jsou vyrobeny z konstrukční oceli 11 375.  

Materiálové hodnoty pro ocel 11 375: 
 

Mez kluzu   Re = 200 MPa 
Mez pevnosti   Rm = 350 MPa 
Modul pružnosti v tahu  E = 210 000 MPa 
Poisonovo číslo   ν= 0,3  

 
- výpočet je proveden v oblasti do meze kluzu, kde platí Hookův zákon, proto je zadán 

pouze modul pružnosti v tahu a Poisonovo číslo. 

6 Kontakt 
Ve výpočtovém modelu byly použity tři typy kontaktů a to „Surface to surface contact“ 

(simuluje dotyk mezi jednotlivými tělesy), „Surface to surface glue“ (simuluje pevné spojení 
mezi plochami v dotyku) nebo „Edge to surface glue“ (simuluje pevné spojení mezi plochou a 
hranou) viz tabulka. Mezi součásti, kde byla použita funkce „Surface to surface contact“, je 
hodnota koeficientu tření 0,15, protože je použit jeden druh materiálu pro všechny součásti. 

      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1  Rám        G                   
2  Rameno           E  G           G    
3  Čep (rameno‐rám)  G                       C    
4  Čep (rameno‐rolna)     E                 C       
5  Čep (rameno‐oko)  G           C             
6  Oko              C                
7  Rolna                       G      C 
8  Pouzdro (rolna)           C        G          
9  Pouzdro (rameno)     G  C                      
10  Trubka                 C           

C ….. Surface to surface contact 
G ….. Surface to surface glue 
E …... Edge to surface glue 
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Obrázek 12‐ Contact 

 

Obrázek 13 ‐ Glue 

Edge to surface glue 
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7 Okrajové podmínky 
Celý mechanismus vstupních čelistí je pevně uchycen k rámu vstupního žlabu, proto byla 

nastavena okrajová podmínka „vetknutí“ na spodní část rámu. Z důvodu řešení poloviny 
modelu byla na rámu nastavena podmínka symetrie, která odebírá pohyb ve směru x a rotace 
v osách y, z. Tato podmínka symetrie byla také použita u trubky. Pro přesné definování 
polohy trubky byla použita okrajová podmínka na její spodní stěnu v řezu, která odebírá 
posuv ve směru y, viz obrázek 14.  

Pro výpočet, který simuluje nastavení ramen do pracovní polohy, byla definována 
okrajová podmínka dorazu ramene na kulovou plochu dorazu šroubového zvedáku. V místě 
dotyku byla vytvořena malá kruhová oblast, kde byl zakázán pohyb ve směru y (viz obrázek 
15). 

Zatížení celého mechanismu bylo nastaveno na oko pneumatického válce a na části stěny 
rámu, kde je přišroubován pneumatický válec. Maximální síla vyvozená pneumatickým 
válcem je 7500 N, která působí na oko pneumatického válce. Ze zákona akce a reakce působí 
stejně velká síla na stěnu rámu akorát opačným směrem (viz obrázek 16).  

 

Obrázek 14 ‐ Okrajové podmínky 

Podmínka symetrie 
pro horní část trubky 

Podmínka symetrie a 
uchycení pro dolní 

část trubky 

Podmínka symetrie 
pro rám 

Vetknutí rámu 
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Obrázek 15 ‐ Okrajová podmínka pro výpočet bez trubky 

 

 

 

Obrázek 16 ‐ Zatížení silami vyvozenými pneumatickým válcem 

Podmínka dorazu pro 
výpočet u varianty A 
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8 Výsledky 

8.1  Varianta A 
V této variantě je nasimulováno nastavení ramen na zvolený průměr trubky. Průměr 

trubky se nastaví pomocí šroubových zvedáků a doraz ramene se opře o kulovou plochu 
dorazu šroubového zvedáku. 

 

Obrázek 17 – Celková deformace sestavy [mm] 
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Obrázek 18 ‐ Redukované napětí dle hypotézy HMH vstupních čelistí [MPa] 
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Obrázek 19 ‐ Detailní pohled na nejvíce namáhané části sestavy, redukované napětí dle hypotézy HMH [MPa] 

 

Při nastavení ramen do pracovní polohy je nejvíce namáhán doraz ramene, kde vzniká 
špička redukovaného napětí v místě dotyku s dorazem šroubového zvedáku (viz obrázek 18, 
19). V tomto místě je největší hodnota redukovaného napětí (dle hypotézy HMH) přibližně 
115 MPa. Detailní pohled na nejvíce namáhanou oblast je zobrazen na obrázku 19.  
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  Obrázek 20 ‐ Redukované napětí dle hypotézy HMH na čepu mezi ramenem a rámem [MPa] 
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Na obrázku 20 je znázorněno rozložení redukovaného napětí (dle hypotézy HMH) na 
čepu, který spojuje rameno s rámem. Hodnota redukovaného napětí je relativně malá 
v porovnání s hodnotou meze kluzu materiálu.  

Více je namáhaný čep, který spojuje rameno s okem pneumatického válce (viz 
obrázek 21). 

 

  Obrázek 21 ‐ Redukované napětí dle hypotézy HMH na čepu mezi ramenem a okem pneumatického válce [MPa]
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Obrázek 22 ‐ Redukované napětí dle hypotézy HMH na rameni [MPa] 

Na obrázku 23 je detailní pohled na oblast ramene, která je nejvíce namáhána, v tomto 
místě se dotýká s dorazem šroubového zvedáku. Zároveň je to nejvíce namáhaná oblast celé 
sestavy vstupních čelistí. 
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Obrázek 23 ‐ Redukované napětí dle hypotézy HMH na rámu [MPa] 
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Obrázek 24 – Kontaktní tlak mezi jednotlivými tělesy na kontaktních plochách [MPa] 

Na obrázku 24 jsou znázorněny kontaktní plochy mezi jednotlivými tělesy. Při zatížení od 
pneumatických válců je největší hodnota kontaktního tlaku mezi okem pneumatického válce a 
čepem, který ho spojuje s ramenem. 
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8.2  Varianta B 
Okrajové podmínky v této variantě vychází z varianty A s tím, že ramena budou 

nastavena na hodnotu, která je menší než průměr rovnané trubky. Trubka je sevřena mezi 
rolnami, ramena odlehnou od dorazu šroubového zvedáku. Oproti variantě A není použita 
okrajová podmínka, která simulovala kontakt mezi ramenem a dorazem šroubového zvedáku. 
Tento předpoklad by měl řešit situaci, kdy bude nastavení dorazu nesprávné pro funkci čelistí 
(například vinou lidského faktoru) a ověřit, že tímto nedojde ke zničení mechanismu čelistí. 

V této variantě byl zvolen maximální průměr trubky, což je 152 mm. S tloušťkou stěny 
12,5 mm. 

Při průchodu trubky o maximálním průměru se sestava vstupních čelistí deformuje v řádu 
desetin milimetrů (viz obrázek 25) a napětí (dle hypotézy HMH) nikde nepřesáhne hodnotu 
meze kluzu (viz obrázek 26). 
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Obrázek 25 – Celková deformace celého mechanismu vstupních čelistí [mm] 
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Obrázek 26 – Redukované napětí dle hypotézy HMH sestavy vstupních čelistí [MPa] 
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Obrázek 27 ‐ Detailní pohled na nejvíce namáhaní části sestavy, redukované napětí dle hypotézy HMH [MPa] 

U této varianty při průchodu trubky o maximálním průměru (152 mm) je nejvíce 
namáháné rameno (viz obrázek 26, 27). Hodnota maximálního redukovaného napětí (dle 
hypotézy HMH) vzniká v kritických místech ramene. Na rozdíl od varianty A je maximální 
hodnota redukovaného napětí (dle hypotézy HMH) pouze 40 MPa, to je zapříčiněno tím, že se 
rameno opírá o trubku, tím pádem je odlehčené rameno v místě dotyku s dorazem šroubového 
zvedáku a napětí se rozloží do větší oblasti ramene. 

Hodnoty redukovaného napětí (dle hypotézy HMH) na čepech se prakticky neliší od 
hodnot u varianty A (viz obrázek 28, 29), čili pro určení pevnosti jednotlivých čepů není 
směrodatné, zda vstupními čelistmi prochází trubka o maximálním průměru či neprochází.  

Oblasti největší koncentrace 
redukovaného napětí 
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Obrázek 28 ‐ Redukované napětí dle hypotézy HMH na čepu mezi ramenem a rámem [MPa] 
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Obrázek 29 ‐ Redukované napětí dle hypotézy HMH na čepu mezi ramenem a okem pneumatického válce [MPa]
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Obrázek 30 ‐ Redukované napětí dle hypotézy HMH na rameni [MPa] 
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Na obrázku 30 je vidět detailní zobrazení průběhu radukovaného napětí (dle hypotézy 
HMH) na rameni. Jelikož nedochází ke kontaktu mezi ramenem a dorazem šroubového 
zvedáku, jsou oblasti největšího namáhání v jiných místech na rozdíl od varianty A. 

 

Obrázek 31 ‐ Redukované napětí dle hypotézy HMH na rámu [MPa] 

Průběh ani hodnoty redukovaného napětí (dle hypotézy HMH) na rámu (viz obrázek 
31) se výrazněji nemění proti variantě A.  
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Obrázek 32 – Kontaktní tlak mezi jednotlivými tělesy na kontaktních plochách [MPa] 
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8.3  Varianta C 
Tato varianta je modifikací varianty B s tím, že byla čelistmi sevřena trubka o 

minimálním průměru, tj. 35 mm s tloušťkou stěny 6 mm.  

 

Obrázek 33 – Celková deformace celého mechanismu vstupních čelistí [mm] 
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Obrázek 34 ‐ Redukované napětí dle hypotézy HMH sestavy vstupních čelistí [MPa] 

 



34 
 

 

Obrázek 35 ‐ Detailní pohled na nejvíce namáhané části sestavy, redukované napětí dle hypotézy HMH [MPa] 

V případě této varianty výpočtu je maximální hodnota redukovaného napětí (dle 
hypotézy HMH) na rameni v jeho spodní části (viz obrázek 34, 35). To je způsobeno tím, že 
se rovnaná trubka dotýká rolny, která je otočně připevněna k rameni, v její spodní části (viz 
obrázek 33). 

Ani průměr trubky výrazně neovlivní namáhání na jednotlivých čepech (viz obrázek 
36, 37) a hodnoty redukovaného napětí (dle hypotézy HMH) jsou takřka totožné s variantou 
B.  
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Obrázek 36 ‐ Redukované napětí dle hypotézy HMH na čepu mezi ramenem a rámem [MPa] 
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Obrázek 37 ‐ Redukované napětí dle hypotézy HMH mezi ramenem a okem pneumatického válce [MPa] 

 

 

 



37 
 

 

Obrázek 38 ‐ Redukované napětí dle hypotézy HMH na rameni [MPa] 
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Hodnota i průběh redukovaného napětí (dle hypotézy HMH) na rameni se proti 
variantě B změnil (viz obrázek 38), což je způsobeno průměrem rovnané trubky, která 
prochází vstupními čelistmi, tím pádem dochází k dotyku trubky a rolny v její spodní části a 
napětí je rozloženo do jiných oblastí. 

 

 

Obrázek 39 ‐ Redukované napětí dle hypotézy HMH na rámu [MPa] 

Redukované napětí na rámu (viz obrázek 39) se také prakticky nemění od varianty B.  
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9 Závěr 
Výpočet byl proveden pro tři zátěžné stavy. Varianta A simuluje běžný provoz vstupních 

čelistí, kde dochází k nastavení otevření ramen větší než průměr trubky (řádově o několik 
mm). V tomto případě zjištěné maximální redukované napětí (dle hypotézy HMH) 
nepřesahuje hodnotu 120 MPa, což je vzhledem k mezi kluzu použitého materiálu 
akceptovatelné. Celkové deformace vlastního mechanismu nepřesahují hodnotu 1 mm. 
Vzhledem k výše uvedeným přesnostem nastavení je tuhost mechanismu dostačující. 

Varianta B a C simuluje nesprávné nastavení dorazů šroubových zvedáků, na velikost 
průchodu menší, než je průměr rovnané trubky, tj. trubka bude sevřena mezi rameny čelistí. 
Do varianty B byla zahrnuta trubka o maximálním průměru a do varianty C trubka o 
minimálním průměru. V obou případech maximální hodnota redukovaného napětí (dle 
hypotézy HMH) nepřesahuje hodnotu 55 MPa při celkové deformaci v řádu desetin 
milimetru. Z toho lze vyvodit, že nedojde k poškození mechanismu vstupních čelistí ani při 
chybném nastavení dorazů šroubových zvedáků. 
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Poděkování 
 
Investice do rozvoje vzdělávání. 

Tyto podklady jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci 

projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0206  „Inovace výuky podpořená praxí“. 
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