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Seznam zkratek a symbolů 

α  [ ° ]   úhel polštáře od horizontální roviny 

αt  [ ° ]   koeficient pro Trescovu hypotézu 

β  [ ° ]   stoupání závitu 

βn  [ ° ]   úhel boku profilu 

γ  [ ° ]   úhel trapézového šroubu od horizontální roviny 

γs  [ ° ]   úhel stoupání trapézového šroubu 

ηGe  [ - ]   účinnost zdvižné převodovky 

ηRe  [ - ]   účinnost řetězového převodu 

ηSp  [ - ]   účinnost trapézového šroubu 

σ  [ N.mm-2 ]  napětí v tahu/tlaku 

σD  [ N.mm-2 ]  dovolené napětí v tlaku/tahu 

σred  [ N.mm-2 ]  redukované napětí 

τ  [ N.mm-2 ]  smykové napětí 

τD  [ N.mm-2 ]  dovolené smykové napětí 

ϕ‘  [ ° ]   úhel třecí 

ϕ65  [ ° ]   natočení profilu U 65 

ϕ100  [ ° ]   natočení profilu U 100 

ω  [ - ]   zdvihová rychlost 

ωmax  [ rad.s-1]  maximální zdvihová rychlost 

ωmin  [ rad.s-1 ]  minimální zdvihová rychlost 

a  [ mm ]   vzdálenost osy ložisek C od osy ložisek A v horizontální  

rovině 

b  [ mm ]   vzdálenost osy ložisek C od osy ložisek A ve vertikální  

rovině 

bp  [ mm ]   šířka pera 

C  [ kN ]   základní dynamická únosnost ložiska 

C0  [ kN ]   základní statická únosnost ložiska 

d  [ mm ]   vnější průměr šroubu 

dst  [ mm ]   průměr stavěcího šroubu 

d1  [ mm ]   vzdálenost osy ložisek B od osy ložisek A při promítnutí  

do roviny polštáře 

d2  [ mm ]   vzdálenost osy ložisek B od osy ložisek A při promítnutí  

do roviny kolmé na rovinu polštáře 

d2s  [ mm ]   střední průměr závitu 

d3  [ mm ]   průměr jádra šroubu 

D1  [ mm ]   vnitřní průměr matice 

E  [ MPa ]   modul pružnosti 

f  [ - ]   součinitel tření 
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F  [ N ]   síla zatěžující trapézový šroub 

Fd  [ N ]   zatížení trapézového šroubu při dovoleném zatížení  

klopného mechanismu 

FO1  [ N ]   obvodová síla na řetězu 

Fp  [ N ]   zatížení trapézového šroubu při provozním zatížení  

klopného mechanismu 

Fx  [ N ]   složka zatěžující síly F ve směru x 

Fy  [ N ]   složka zatěžující síly F ve směru y 

g  [ m.s-2 ]  tíhové zrychlení 

G  [ N ]   síla zatěžující klopný mechanismus 

Gx  [ - ]   složka zatěžující síly G ve směru x 

Gy  [ - ]   složka zatěžující síly G ve směru y 

h  [ mm ]   výška matice 

hp  [ mm ]   výška pera 

i  [ - ]   počet chodů závitu 

Jy65  [ mm4 ]  kvadratické moment v ohybu pro profil U 65 

Jy100  [ mm4 ]  kvadratické moment v ohybu pro profil U 100 

iGe  [ - ]   převodový poměr převodovky 

k  [ - ]   koeficient bezpečnosti 

kmin  [ - ]   minimální povolená bezpečnosti 

la  [ mm ]   redukovaná délka pera 

l65  [ mm ]   délka profilu U 65 

l100  [ mm ]   délka profilu U 100 

L10A  [ milion otáček ] trvanlivost ložisek A 

L10BC  [ milion otáček ] trvanlivost ložisek B a C 

m1  [ kg ]   váha, ze které vychází síla G při provozním zatížení 

m2  [ kg ]   váha, ze které vychází síla G při dovoleném zatížení 

Mk  [ N.m ]   kroutící moment 

MGe  [ N.m ]   vstupní kroutící moment 

MGemax  [ N.m ]   maximální vstupní kroutící moment 

MGemaxd [ N.m ]   maximální dovolený vstupní kroutící moment 

M‘Ge  [ N.m ]   návrhový vstupní kroutící moment 

MRe  [ N.m ]   kroutící moment na vstupu řetězu 

MSp  [ N.m ]   vstupní kroutící moment 

ML  [ N.m ]   moment naprázdno 

n  [ ot.min-1 ]  otáčky 

p  [ MPa ]   tlak 

pD  [ MPa ]   dovolený tlak 

P  [ mm ]   rozteč 

P‘  [ kW ]   efektivní hnací výkon motoru 
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PA  [ mm ]   dynamické zatížení ložiska A 

PBC  [ mm ]   dynamické zatížení ložiska BC 

PGe  [ kW ]   hnací výkon motoru 

PSp  [ mm ]   stoupání trapézového šroubu 

P0A  [ mm ]   statické zatížení ložiska A 

P0BC  [ mm ]   statické zatížení ložiska B a C 

R  [ mm ]   zatížení osy ložisek A 

Rd  [ mm ]   zatížení osy ložisek A při dovoleném zatížení  

klopného mechanismu 

Rp  [ mm ]   zatížení osy ložisek A při provozním zatížení klopného  

mechanismu 

Rx  [ mm ]    složka zatížení R ve směru x 

Ry  [ mm ]   složka zatížení R ve směru y 

r1  [ mm ]   vzdálenost osy ložisek A od konce polštáře 

r2  [ mm ]   vzdálenost osy ložisek B od osy ložisek A při  

promítnutí do roviny kolmé na rovinu polštáře 

s0A  [ - ]   součinitel statické bezpečnosti ložiska A 

s0BC  [ - ]   součinitel statické bezpečnosti ložiska B a C 

S3  [ mm2 ]  průřez jádra šroubu 

t  [ - ]   mocnitel pro výpočet trvanlivosti ložisek s bodovým  

stykem 

vSp  [ mm.s-1 ]  zdvihová rychlost trapézového šroubu 

vz  [ mm.ot-1 ]  zdvih trapézového šroubu 

V  [ N ]   radiální síla 

VD  [ N ]   dovolená radiální síla 

x1  [ mm ]   vzdálenost osy ložisek B od osy ložisek A ve vertikální 

rovině 

x2  [ mm ]    vzdálenost osy ložisek B od osy ložisek A  

v horizontální rovině 

WSp  [ mm3 ]  modul průřezu šroubu v krutu 

z  [ - ]   počet závitů 

zč  [ - ]   počet činných závitů 
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1. Úvod a zadání 

Společnost Therap-tilia s.r.o., provozující klinická pracoviště Fakulty biomedicínského 

inženýrství ČVUT, obdržela darem rekondiční stoly staršího typu od britského výrobce 

Shapemaster (Obr. 1). Tyto stoly mají nežádoucí parametry omezující jejich využití při práci 

se seniory a lidmi s akutním, či chronickým onemocněním pohybového aparátu, kteří jsou 

nejčastějšími klienty společnosti Theraptilia. Pro maximální možné využití darovaných 

strojů se společnost Theraptilia brátila na Ústav konstruování a částí strojů Fakulty strojní 

ČVUT s žádostí o jejich úpravu. 

Konkrétně je u darovaných stolů problémem vysoká rychlost kyvného mechanismu, 

kterou lze regulovat, ale ani při nejnižším nastavení není rychlost dostatečně nízká pro 

pacienty společnosti Theraptilia. Společnost Theraptilia má také zájem o přidání klopného 

mechanismu, který zvýší užitečnost stolu v omezených prostorách, které využívá.  

Společnost Therap-tilia stanovila následující požadavky: 

- Doplňte do konstrukce stolu klopný mechanismus pro pohyblivou část lůžka 

- Zachovejte obkladové panely i polstrované části stolu beze změn 

- Navrhněte konstrukční řešení tak, aby bylo možné jednoduše připojit senzoriku a 

další hardware pro řízení rychlosti a polohy pohybu lůžka 

- Konstrukční úpravy proveďte s co největším podílem běžně komerčně 

dostupných komponent kvůli snadnému servisu a možnosti oprav 

- Stůl musí být připojitelný do běžného jednofázového rozvodu s napětím 230 VAC 

Ze strany Ústavu konstruování a částí strojů byly doplněny především požadavky 

zajišťující, že práce bude uplatnitelná jako závěrečná práce bakalářského studia: 

- Objasněte pojem rekondiční stůl 

- Proveďte stručný průzkum trhu 

- Zpracujte rešerši používaných řešení a komponent  

- Analyzujte stávající konstrukci 

- K navrženým konstrukčním úpravám zpracujte dílčí důvodové zprávy opřené o 

základní výpočty pro dimenzování a kontroly použitých komponent 

Výstupem práce bude funkční 3D model připravený pro generování výrobních 

výkresů doplněných komponent v případě realizace projektu. 
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2. Rekondiční stoly 

Rekondiční stoly jsou stroje poháněné elektrickými pohony, jejichž funkcí je převést 

elektrickou energii v pasivní pohyb pacienta nebo pohyb s pomocnou silou. Takový pohyb 

je ideální pro pacienty, kteří ho nejsou schopni provést sami z důvodu svalové slabosti, či 

bolesti způsobené aktivní snahou o pohyb. Pasivní pohyb svaly méně zatěžuje, což 

umožňuje více opakování a brání brzkému vyčerpání pacienta. Při poloze pacienta vleže je 

výrazně sníženo zatížení kloubů, protože při pohybu nemusí nést váhu svého těla. [1] 

Rekondiční stoly pomáhají zpevnit svalstvo, zlepšit držení těla, posílit oslabené 

posturální a fázické svalstvo a zkrácené svalstvo navrátit do plné délky. S větším množstvím 

pohybu se pacientovi v návaznosti zlepšuje krevní oběh, lymfatický systém a rychlost 

metabolismu. [2] 

Rekondičních stoly jsou nejčastěji používány v sestavách z několika strojů pro 

procvičování různých částí těla. Tyto sestavy jsou nejčastěji využívány v domovech pro 

seniory, kde šetří práci fyzioterapeutům a zlepšují zdravotní stav klientů. Výsledný prostor 

s rekondičními stroji je místem, kde se klienti potkávají, což může zvyšovat jejich motivaci 

pro využívání těchto strojů. Zlepšení fyzického stavu pacientů působí preventivně vůči 

chronickým nemocem spojeným se stářím, či jejich projevům. Rekondiční stoly lze použít 

pro rehabilitace po úrazech nebo po operacích kyčelního kloubu. [1], [3] 

 

 

Obr. 1 Rekondiční stůl Shapemaster darovaný společnosti Theraptilia 
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2.1. Aktuálně komerčně dostupné varianty rekondičních stolů 

2.1.1. Shapemaster 

Z dnešní nabídky společnosti Shapemaster je stolu společnosti Theraptilia nejvíce 

podobný model Side Flexor (Obr. 2). Model Side Flexor se vizuálně liší změnou designu 

polštářů lůžka a úchytů pro pacienta. Vše je upraveno pro větší stabilitu a pohodlí pacienta 

položeného na lůžku. Z funkční stránky je na modelu Side Flexor přidán pohyb obou 

polštářů lůžka. Polštáře vykonávají zrcadlově souměrný kyvný pohyb s osou souměrnosti 

mezi polštáři. Rozsah kyvného pohybu nelze regulovat. Lze regulovat rychlost kyvného 

pohybu, přičemž změna rychlosti ovlivňuje rovnoměrně oba polštáře. Rozsah pohybu 

jednoho polštáře je odhadem poloviční oproti stolu společnosti Theraptilia. [4] 

 

 
Obr. 2 Rekondiční stůl od společnosti Shapemaster model Side Flexor [4] 

 

Po přidání klopného mechanismu bude stůl Shapemaster rozšířen i o funkce modelu 

Hipster (Obr. 3). Model Hipster má dva pohyblivé polštáře pro každou nohu zvlášť namísto 

jednoho společného pro obě nohy. Polštáře modelu Hipster vykonávají pouze vzájemně 

opačný pohyb. Tento pohyb, podobný výkopům nohou při plavání, není možné realizovat 

bez rozdělení polštáře. Stůl Shapemaster bude mít pouze klopný pohyb s polštářem 

společným pro obě nohy. U modelu Hipster je možné nastavit rychlost pohybu, ale není 

možné regulovat jeho rozsah. Možnost regulace rozsahu a polohování bude u stolu 

Shapemaster oproti modelu Hipster přidána. [5] 
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Obr. 3 Rekondiční stůl od společnosti Shapemaster model Hipster [5] 

 

Spojením vlastností modelu Side Flexor a Hipster jsme získali rekondiční stůl, který je schopen 

s pacientem procvičit kombinaci svalstva, na které se zaměřují jednotlivé modely (Obr. 4). 

 
Obr. 4 Kombinované schéma svalů lidského těla pro model Side Flexor a Hipster [4], [5] 

 

2.1.2. Ostatní výrobci 

Celkem na internetu prezentuje svoje produkty v oblasti rekondičních stolů více než 

20 společností. Funkcionality prezentovaných stolů jsou mezi sebou plně srovnatelné. 

Z českých výrobců s nadnárodního významu lze jmenovat např. Linet, nebo BTL. 
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3. Rozbor stávající konstrukce stolu 

Vnější podoba stolu je patrná z Obr. 1. K rekondičnímu stolu jsem měl v čase před 

odevzdáním bakalářské práce omezený přístup. Stůl nebylo možné rozebrat. Dále 

prezentované fotografie, které byly použity pro bakalářskou práci, jsou pořízeny po 

převrácení rekondičního stolu na bok. Získané rozměry pro tvorbu modelu byly změřeny 

pomocí svinovacího metru a jsou tedy pouze orientační. 

Stůl je z vnější strany opatřen laminátovým krytem, který kopíruje tvar vnitřního 

rámu. Kryt omezuje uživatele v dotyku s částmi, které se pohybují nebo nimi prochází 

elektrický proud. Kryt také omezuje prašnost vnitřního prostoru. Pro položení pacienta je 

na vrchní straně krytu umístěno lůžko tvořeno dvěma polštáři. Polštářům dávají tvar 

dřevotřískové desky, vinylový potah pro snadnou údržbu a pěnová výplň. Pohyblivý polštář 

má přidaný vlastní podpěrný ocelový rám pro uchycení k pohyblivé osové hřídeli. 

Nepohyblivý polštář je pevně spojen s rámem. 

Základem pro rekondiční stůl je svařovaný rám z ocelových profilů. Část rámu, která 

tvarově dává vzhled spodní části rekondičního stolu, je vyrobena univerzálně pro více 

modelů. Rám dále obsahuje vnitřní příčné ocelové profily, které odpovídají potřebám 

uchycení pohonů a součástí mechanismu s různou orientací a umístěním dle potřeby 

konkrétního modelu. Při tvorbě rámu jsou použity profily čtvercové rozměr 20 mm a rozměr 

25 mm, obdélníkové rozměr 50x25 mm neznámé tloušťky stěny a profil otevřený průřezu L 

rozměr 60x40x3 mm. Ložiska a převodovka jsou umístěny na U profilech. 

Kyvný mechanismus rekondičního stolu pohybuje s pohyblivou částí lůžka v rovině 

pevné části a je řešen pomocí ramene s čepem. Ovládací rameno je přivařeno na náboji 

hřídele, která slouží jako osa pro kyvný pohyb. Náboj je na hřídeli v axiálním směru zajištěn 

stavěcími šrouby. Na výstupní hřídeli převodovky je umístěn excentrický čep, který je 

s čepem na rameni spojen pomocí táhla (Obr. 5). 

Použita je šneková převodovka RADICON MA410-60/1 s převodovým číslem 60. 

Převodovka je pevně připevněna k rámu rekondičního stolu. Kyvný mechanismus je 

poháněn asynchronním jednofázovým motorem BALDOR VP3416-14 bez patek. Motor je 

pevně připevněn na převodovce pomocí malé příruby B14 a je regulovaný (Obr. 6). Hřídel, 

odpovídající ose pohybu, je axiálně zajištěna pomocí stavěcích šroubů v párových 

ložiskových tělesech UCF. Ložiska se stavěcími šrouby jsou umístěna v ložiskových domcích. 
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Obr. 5 Fotografie mechanismu rekondičního stolu z boku 

 

 
Obr. 6 Fotografie mechanismu rekondičního stolu zespod 
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4. Úprava rekondičního stolu  

Pro získání představy o podobě dále popsaných konstrukčních úprav je na tomto 

místě v Obr. 7 prezentován jejich výsledek. Zásadní inovací dosaženou navrženými 

konstrukčními úpravami je naklápění pohyblivé části lůžka ve vertikální rovině. 

 

 
Obr. 7 Rekondiční stůl po úpravě 

 Návrhu úprav předcházelo poměrně rozsáhlé rozvažování především kvůli dodržení 

požadavku na zachování obkladových panelů bez nadměrných úprav. 

 

4.1. Koncepce konstrukčních úprav 

4.1.1. Využití existujícího sešikmení krytu 

V krytu pod pohyblivým polštářem se nachází sešikmení, které nutně vede k úvaze, 

že se u rekondičního stolu s klopným pohybem již počítalo v původním konstrukčním řešení 

pro jinou obchodní verzi, a že kryty jsou univerzální. Pro první návrh byla osa klopného 

pohybu umístěna pod pohyblivý polštář tak, aby zapadala do výřezu (Obr. 8).  
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Obr. 8 Umístění osy rotace pod polštář bez vyvýšení polštářů 

 

V tomto případě však pohyblivý polštář v prostřední části, kde navazuje na pevný 

polštář, vytváří cca 10 cm vysoký přechod, který je pochopitelně nežádoucí.  

Vzniku nežádoucí nerovnosti lůžka lze zabránit umístěním osy rotace na vnější povrch 

pohyblivého polštáře v místě jeho hrany, kterou navazuje na pevný polštář. Toto řešení by 

však vyžadovalo nedovolený zásah do polstrovaných částí lůžka stolu, případně umístění 

ložisek mimo užitný prostor lůžka. Tím by však byl nepřijatelně dotčen přístup na lůžko 

a vyčnívající tělesa by mohly být zdrojem úrazů pacientů i obsluhy stolu. Proto nebyla tato 

varianta blíže rozpracována.  

Pro zamezení vzniku nerovnosti připadá v úvahu také paralelogram. Toto řešení je 

však pro daný účel komplikované a lze u něj očekávat problémy s tuhostí. Proto ani tato 

varianta nebyla blíže rozpracována.  

S ohledem na co nejjednodušší, a přitom funkční řešení bylo zvoleno podložení pevné 

části lůžka (označeno žlutou barvou v Obr. 7) tak, aby se do vzniklého prostoru vešla 

ložisková tělesa pro pohyblivou část. Pro požadovanou úpravu stačilo zvednutí o 5 cm, které 

bylo provedeno vložením dřevotřískové desky pod pevnou část lůžka. Náklon pohyblivé 

části je v rozsahu od -20° do +30° vzhledem k horizontále. 

 
Obr. 9 Umístění osy rotace pod polštář s vyvýšením polštářů 
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4.1.2. Volba systému pohonu doplněného klopného mechanismu 

Rozborem prostorových možností, které nabízela vnitřní konstrukce, bylo pro 

umístění pohonné jednotky pro přídavný klopný mechanismus vytipováno jako vhodné 

volné místo pod pohyblivou částí lůžka. Finální návrh řešení je patrný z Obr. 10.  

Trapézový šroub se zdvižnou převodovkou je umístěn v rovině symetrie mezi ložisky. 

Tím je dosaženo výhodné distribuce zatížení do jednotlivých komponent konstrukce a je 

zajištěno stejné využití ložisek (Obr. 11). 

Důležité je, že bez ohledu na polohu pohyblivé části lůžka je trapézový šroub vždy 

zatížen tahem. Odpadá tak riziko vzpěru, s ním spojené ztráty jeho stability, 

a tím způsobené selhání konstrukce. 

Původní horizontální pohyb pohyblivé části lůžka zůstal podle požadavku zachován. 

Původní pohonná jednotka je nyní umístěna na pohyblivém rámu pevně spojeném s osou 

pro vertikální pohyb lůžka. 

 

 
Obr. 10 Umístění pohonného mechanismu pod pohyblivým polštářem 
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Obr. 11 Umístění pohonného mechanismu pod pohyblivým polštářem 
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4.2. Návrh konstrukčních úprav 

4.2.1. Pevný rám 

Univerzální části rámu jsem přidal nové příčné profily (vyznačeny zelenou barvou na 

Obr. 12 a Obr. 13), které slouží pro uchycení a podporu dvou párů ložiskových těles. Profily 

jsou nejdříve vzpřímeny ze spodní části rámu podél již existujících profilů, tyto profily jsou 

přeloženy deskou, která je s profily svařena. Profily jsou svařeny také s vrchní částí rámu. 

 

 
Obr. 12 Pevný rám rekondičního stolu, zelenou barvou jsou vyznačeny nové části 

 

 
Obr. 13 Pevný rám rekondičního stolu, zelenou barvou jsou vyznačeny nové části 
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4.3. Pohyblivý rám 

Pro zachování kyvného mechanismu byla vnitřní příčná konstrukce rámu přenesena 

na pohyblivý rám. Pohyblivý rám je svařen ze čtvercových, obdélníkových, U profilů a desky, 

které již byly použity v původní konstrukci. Mimo rám není potřeba měnit ani upravovat 

další součást z původního kyvného mechanismu. 

Rám je přivařen k tyči, která slouží jako osa pohybu ve vertikálním směru. 

Na pohyblivém rámu jsou připevněna ložisková tělesa s U profilem pro bronzovou matici. 

Na rámu jsou šrouby připevněny plastové desky, viditelné na Obr. 7, skryty na Obr. 14 a 

Obr. 15, které mají zabránit dotyku obsluhy nebo pacienta s pohyblivými součástmi. 

 
Obr. 14 Pohyblivý rám rekondičního stolu bez viditelných krycích plastových desek 

 

 
Obr. 15 Pohyblivý rám rekondičního stolu bez viditelných krycích plastových desek 
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4.4. Spojení ložiskových těles a rámu  

Na rám tvořený z ocelových profilů nelze upevnit ložiskové těleso pouze s použitím 

šroubového spoje tvořeného šroubem, podložkami a maticí. Při utahování šroubu je profil 

namáhán na vzpěr v neoptimálních podmínkách. Dochází k vyboulení opěrné stěny pod 

podložkami směrem dovnitř, stěny namáhané na vzpěr se vyboulí směrem ven a dochází 

k selhání vzpěru. Šroub nelze dotáhnout, může dojít ke zničení rámové konstrukce. 

Selhání vzpěru bylo při návrhu zabráněno s pomocí trubky, která je vložena do 

ocelového profilu (Obr. 16). Tato trubka je namáhána na vzpěr namísto stěn ocelového 

profilu. 

Alternativním řešením je sevření ocelového profilu do vaniček z U profilů, které zvýší 

stabilitu pro vzpěr ocelových profilů. Toto řešení nebylo při návrhu použito. 

 

 
Obr. 16 Schéma pro upevnění ložiskových těles na rámu 

 

4.5. Zdvižná převodovka Tea Technic 

Zdvižná převodovka se skládá ze šnekového soukolí a trapézového šroubu. Zdvižná 

převodovka mění otáčivý pohyb na přímočarý pohyb šroubu nebo otáčí trapézovým 

šroubem, který je axiálně zajištěn ve skříni převodovky. Zdvižné převodovky jsou vhodné 

tam, kde je potřeba řídit zdvihové, posuvné, tlakové, klopné a podobné pohyby 

s polohováním přesným na milimetry. Dostupné jsou ve vysokém výkonovém rozsahu 2-

1000 kN v rámci sériové výroby, v rámci individuálních řešení jsou možné i vyšší výkony. [6] 
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Chod zdvižné převodovky není citlivý na změnu polohy, je možné ji umístit 

vodorovně, horizontálně a libovolně otáčet. Využitím doporučených montážních ploch na 

povrchu převodovky je možné dosáhnout výhodnějších provozních podmínek podle druhu 

zatížení převodovky. Náklady na údržbu jsou nízké a velkou výhodou je také samočinná 

samosvornost v klidovém stavu pohonu. Tento faktor umožňuje při mém návrhu vynechat 

brzdu na motoru, či jako samostatnou součást mezi motorem a zdvižnou převodovkou. [7] 

Při použití zdvižné převodovky je potřeba brát ohled na rovnoběžnost montážních 

ploch převodovky a matice a na zajištění přísné souososti šroubu a matice po montáži. 

Podstatným aspektem, který ovlivňuje robustnost a spolehlivost konstrukce, je 

zachycení axiální síly ve šroubu tak, aby šroub nebyl v žádné poloze a žádném pracovním 

režimu vystaven osovému tlaku, který by mohl vytvářet vzpěr, riziko ztráty stability šroubu 

a tím celé konstrukce. [7] 

 
Obr. 17 Zdvižná převodovka TSE s bronzovou maticí a spirálovým krytem [5] 

 

 

U zdvižných převodovek vznikají velké ztrátové výkony ve formě tepla. Ztrátový výkon 

je vytvářen šnekovým převodem a odváděn skříní. Ztrátový výkon šroubu a matice je 

odváděn povrchy. Tento odvod tepla je nepříjemně ovlivněn použitím ochranných měchů, 

odvod tepla je snížen přibližně o 50 %. [7] 
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Šneková převodovka má trvalou mazací náplň. Spotřebu maziva je důležité hlídat u 

trapézového šroubu. Dostatek maziva zaručuje menší ztráty výkonu, nižší opotřebení a tišší 

provoz u závitové dvojice bronzové matice a trapézového šroubu. Pro zabránění 

kontaminace maziva prachem z okolního prostředí šroubu a tím pro zajištění dlouhého 

bezúdržbového chodu je u převodovky použit spirálový kryt dodávaný k převodovce jako 

běžné příslušenství. [7] 

V návrhu jsem použil zdvižnou převodovku TSE 5-RN od firmy T.E.A. TECHNIK s.r.o. se 

standardním trapézovým šroubem TR 18/4 v délce 650 mm (obr. 16).  

Od firmy T.E.A. TECHNIK s.r.o. jsem také použil 4 kardanové čepy TSE 5-KB 

(Obr. 18), přírubovou matici TSE 5-DMN, krytku na nevyužitou vstupní hřídel TSE 5-SK a 

spirálový kryt (Obr. 19). [6] 

 
Obr. 18 Kardanový čep od firmy T.E.A. TECHNIC [5] 

 

 
Obr. 19 U profil s bronzovou maticí, kardanovými čepy a ložiskovými tělesy 
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4.6. Ložisková tělesa 

Pro jednoduchost a trvanlivost mechanismu jsou použity dva páry ložiskových těles 

UCP 204 a jeden pár UCP 206. Kulová vazba mezi ložiskem a domkem zjednodušuje jeho 

zajištění v domku. Díky kulové vazbě se můžou ložiska v domku naklánět, což výrazně 

snižuje nároky na jejich souosost a umožňuje větší průhyby hřídelí. Jednostranně 

prodloužený vnitřní kroužek slouží pro možné zajištění procházející hřídele v axiálním 

směru stavěcími šrouby. Ložiska jsou prodávána s těsněním. Těsnění je chrání před 

znečištěním a výrazně snižuje úbytek maziva. 

Ložisková tělesa UCP jsou normalizovaná a k dostání v různých cenových hladinách 

dle kvality a výrobce. Nejlevnější ložisková tělesa UCP k dostání jsou od firmy FGJ Bearing a 

nejdražší od firmy SKF.  Jako kompromis mezi cenou a dlouhou životností bych pro realizaci 

vybral ložiska od japonské firmy Asahi. 

 

 
Obr. 20 Ložisko YAR 204-2F ekvivalent ložiska UC 204 od firmy Asahi [8] 

 
Obr. 21 Ložiskové těleso UCP 204 od firmy Asahi [9] 
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4.7. Řetězový převod  

Řetězový převod byl navržen pro převod výkonu z hřídele motoru na paralelní hřídel 

zdvižné převodovky z důvodu malého prostoru pro přímé spojení. 

Řetězový převod nabízí snadnou úpravu pohonného mechanismu v případě 

nedostačujících možností regulace navrženého pohonu. Při požadavku na menší rychlost 

lze zvýšit převodový poměr řetězového převodu. 

V návrhu byl použit válečkový řetěz 08B dle ČSN 02 3311 v délce 41 článků, 2 ozubená 

kola pro profil 08B s 19 zuby (Obr. 22). 

 
Obr. 22 Přenos výkonu mezi paralelními hřídelemi 

 

4.7.1. Axiální zajištění ozubených kol 

Kola jsou axiálně zajištěna stavěcím šroubem s čípkem ČSN 02 1189 (Obr. 23). 

Pro čípek je v perech vrtána díra o průměru 4 mm. Rozměr 4 mm je pro využití tohoto 

způsobu axiálního zajištění hraniční. Díky předvrtané díře v peru je předem určena pozice 

ozubených kol v axiálním směru, je tak zaručeno, že řetězová kola budou namontována 

v zákrytu. Zákryt zvyšuje životnost řetězu. Méně tak vznikají boční síly, jejichž vlivem se 

destičky řetězu třou o boky řetězového kola a méně se vzájemně opotřebovávají. 

 
Obr. 23 Axiální zajištění pomocí stavěcího šroubu [7] 

 



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

ÚPRAVA REKONDIČNÍHO STOLU SHAPEMASTER  21 

4.7.2. Úprava ozubených kol 

Řetězová kola pro běžné pohonné řetězy jsou na trhu distribuována řadou 

dodavatelů ve standardizovaných rozměrech s předvrtanou technologickou dírou. Koncový 

uživatel si díru upravuje podle svých potřeb, doplňuje drážky pro těsná pera, případně 

upravuje délku náboje apod. V popisovaném návrhu jsou použity produkty dodávané 

společností Řetězy Olomouc. 

Na Obr. 24 je uveden výrobní výkres řemenového kola upraveného pro výstupní 

hřídel zdvižné převodovky. 

 

 
Obr. 24 Výrobní výkres řemenového kola pro výstupní hřídel zdvižné převodovky 
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4.7.3. Motor 

Rekondiční stroj by měl pracovat v prostorech, ve kterých se nepočítá s třífázovou 

elektrickou instalací. V návrhu byl zvolen jednofázový motor VYBO electric 230V 0,37kW 

1ALJ712-4, který může být připojen k běžně dostupné jednofázové elektrické instalaci. 

 
Obr. 25 Jednofázový asynchronní motor VYBO electric 1ALJ712-4 patkový B3 

 

4.8. Inklinometr 

Pro snímání náklonu byl vybrán snímač od firmy DIS sensors model QG30-KI-090E-

AV-K-5V dodávaný firmou Megatron s.r.o (Obr. 26). Tento snímač je jednoosý, má rozsah 

±90° a analogický napěťový výstup pro možné naprogramování klopného pohybu. 

Inklinometr je zajištěn dvěma šrouby DIN 933 M3x20 s podložkami ČSN 02 1702 M3. [10] 

 
Obr. 26 Připevněný inklinometr od firmy DIS sensors 
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4.8.1. Servisní práce a intervaly 

Koncepce pohonného mechanismu je sestavena z komponent, které vyžadují 

údržbu pro jejich udržení v čistém a promazaném stavu. Tato pozornost a péče musí být 

věnována šroubové dvojici a řetězovému převodu. Ostatní komponenty návrhu zvláštní 

údržbu nevyžadují.  

Údržba řetězového převodu je prováděna ve stejných intervalech jako údržba 

trapézové šroubové dvojice. Tento interval je shodný s intervalem údržby převodu původní 

pohonné jednotky pro druhý kyvný pohyb. V souladu s původním předpisem výrobce stolu, 

a po konzultaci s dodavateli komponent přidané pohonné jednotky, je tento interval 

ponechán na třech měsících za předpokladu běžného jednosměnného provozu 

fyzioterapeutické ambulance (celkem 360 hodin provozu, které tvoří 0,5 h provozu střídaná 

0,5 h pracovního klidu). 

Pro plánování výměny řetězového převodu je využíván monitoring prodloužení řetězu 

prováděný při každém servisním zásahu v rámci pravidelné údržby prostřednictvím 

řetězové měrky (Obr. 27). Výměnu řetězu je třeba naplánovat na nejbližší následující 

pravidelný servisní zásah při dosažení prodloužení o 1,5 % nominální délky („1.5% 

elongation limit“). Okamžitá výměna musí být provedena při dosažení hranice prodloužení 

o 2 % nominální délky. [11] Tento stav je důvodem k okamžitému odstavení stolu z provozu, 

protože hrozí poškození ozubení kol a selhání převodu. 

 

 
Obr. 27 Řetězová měrka firmy Tsubaki s návodem na její použití [12] 

 

Společně s kontrolou prodloužení řetězu je kontrolován stav ozubení na kolech. Tato 

kontrola se provádí vizuálně a manuálním testem radiální vůle článků řetězu v patách 

ozubení. Při ručním přitažení větví řetězu k sobě je úchopem kontrolována nepřítomnost 

radiální vůle (Obr. 28). V okamžiku, kdy se radiální vůle objeví, musí být na nejbližší 

pravidelný servisní zásah naplánována výměna kompletního řetězového převodu. 
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Obr. 28 Vizuální kontrola řetězového kola s pomocí nového řetězu 

 

Nedílnými součástmi pravidelné údržby jsou dále: vizuální kontrola všech částí 

konstrukce stolu, přetažení všech šroubových spojů, vizuální kontrola všech kabelů, 

rozvodných krabic a konektorů. 

Kompletní servisní předpis není zpracován, protože se jedná o úkol nad rámec 

bakalářské práce.  
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5. Důvodová zpráva o dimenzování vybraných komponent 

5. 

Následující text přináší informace použité k návrhu nebo kontrole parametrů pro 

výběr důležitých komponent navrhovaného pohonu.  

 

5.1. Silový rozbor klopného mechanismu 

Pro určení důležitých sil, které působí v mechanismu, bylo vytvořeno mechanické 

schéma (Obr. 29). Ve schématu je umístěna zatěžující síla G. Pro lepší představu je 

v následujícím odstavci popsáno, co jednotlivé vyznačené rozměry představují. 

Úhel α je jedinou nezávislou proměnnou mechanismu, ke které jsou vztaženy výpočty 

reakcí. Rozměr d1 představuje vzdálenost roviny polštáře, který koná klopný pohyb, od 

rovnoběžné roviny, která prochází osou ložisek A. Rozměr r1 představuje vzdálenost roviny, 

která prochází osou ložisek A a je kolmá na rovinu polštáře, od konce polštáře, který koná 

klopný pohyb. Rozměr r2 určuje vzdálenost mezi ložisky A a B v rovině kolmé a d2 v rovině 

rovnoběžná na rovinu polštáře. Rozměr a určuje vzdálenost mezi ložisky A a C v rovině 

horizontální a rozměr b v rovině vertikální podle přirozeného souřadného systému. Úhel γ 

určuje náklon šroubu převodovky vůči horizontální rovině přirozeného souřadného 

systému. Rozměry x1 a x2 jsou pomocné pro výpočet úhlu γ. 

 

 
Obr. 29 Mechanické schéma rekondičního stroje 
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Tab. 1. Rozměry mechanismu 

Značení a b d1 d2 r1 r2 α 

Velikost 0,4624 

[m] 

0,4289 

[m] 

0,016 

[m] 

0,0066 

[m] 

0,993 

[m] 

0,3985 

[m] 

(-20÷30) 

[°] 

 

Úhel γ je vypočten pomocí rovnice 3. 

 

𝑥1 = 𝑟2 ∙ cos(𝛼) + 𝑑2 ∙ sin(𝛼)                    (1) 

𝑥2 = 𝑟2 ∙ sin(𝛼) + 𝑑2 ∙ cos(𝛼)                    (2) 

𝛾 = arctan (
𝑏−𝑥1

𝑎−𝑥2
)                      (3) 

 

Pro určení reakcí byl mechanismus uvolněn na dvě součásti (Obr. 30). Součást 1 

odpovídá lůžku a pohyblivému rámu. Součást 2 odpovídá trapézovému šroubu. 

 

 
Obr. 30 Uvolněná součást 1 (vlevo) a součást 2 (vpravo) mechanismu 

 

 

Statické rovnice pro součást 1 dávají tři rovnice 4, 5 a 6 pro určení 

čtyř neznámých. 

 

𝑥:0 = 𝐺𝑥 + 𝑅𝑥 − 𝐹𝑥                      (4) 

𝑦: 0 = 𝐺𝑦 − 𝑅𝑦 + 𝐹𝑦                      (5) 

𝑀:0 = 𝐺𝑥 ∙ 𝑑1 − 𝐺𝑦 ∙ 𝑟1 + 𝐹𝑦 ∙ 𝑑2 + 𝐹𝑥 ∙ 𝑟2                   (6) 

 

Pomocí rovnice 7 jsou propojeny síly Fx a Fy. 

 

𝐹𝑦 = 𝐹𝑥 ∙ tan(𝛼 + 𝛾)                      (7) 
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Nyní může být soustava rovnic vypočtena, protože počet neznámých byl snížen  

na tři. 

 

𝐹𝑥 =
G∙(𝑟1∙cos(𝛼)−𝑑1∙sin(𝛼))

𝑟2+𝑑2∙tan(𝛼+𝛾)
                     (8) 

𝑅𝑥 = −𝐺 ∙ sin(𝛼) + 𝐹𝑥                     (9) 

𝑅𝑦 = 𝐺 ∙ cos(𝛼) + 𝐹𝑦                    (10) 

𝐹 = √𝐹𝑥2 + 𝐹𝑦2                    (11) 

𝑅 = √𝑅𝑥2 + 𝑅𝑦2                    (12) 

 

Pro získání průběhu reakcí a jejich grafické znázornění byly výpočty provedeny 

v programu Matlab. Průběhy reakcí jsou ověřeny zatížením mechanismu silou 𝐺 = 1𝑁 

(Obr. 31). Dle navržených směrů jsou reakce kladné v celém svém průběhu mimo Fx. 

Změna znaménka je v bodě, kdy α < −γ. Pro všechny potřebné hodnoty α je smysl 

předchozích vzorců zachován. 

 

 
Obr. 31 Průběh reakcí při zatížení G = 1 N 
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5.2. Zatížení mechanismu pro výpočty 

Ve výpočtové části je odkazováno na dva stupně zatížení klopného mechanismu, 

provozní a dovolené zatížení (rozlišeno pomocí spodního indexu „p“ a „d“). Obě zatížení 

jsou vztažena k ekvivalentní váze m v gravitačním poli (g = 9,81 m.s-2 [13]), která odpovídá 

působící síle G ve schématu mechanismu. 

Provozní zatížení m1 = 85 kg. Při určení tohoto zatížení byl proveden konzervativní 

odhad váhy lůžka, spodních končetin pacienta a pasivních odporů. Průběhu reakcí při tomto 

zatížení odpovídá graf na Obr. 32. Nejvyšší hodnoty reakcí při provozním zatížení jsou 

uvedeny v Tab. 2. 

 

 
Obr. 32 Průběh reakcí F a R při provozním zatížení 

 

Tab. 2. Nejvyšší hodnoty reakcí při provozním zatížení  

Název Značení Velikost 

Axiální síla působící na šroub Fp 2 585 [N] 

Síla působící na ložiska A Rp 2 944 [N] 
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Dovolené zatížení m2 = 170 kg odpovídá situaci, kdy si na kraj lůžka sednou nevhodně 

dvě osoby. Dovolené zatížení bylo orientačně vztaženo k maximální sile ve šroubu 5 kN dle 

katalogu TEA TECHNIC. Tato síla není závazná, jelikož se vztahuje k tlakovému zatížení 

šroubu a v návrhu je zdvižná převodovka zatěžována pouze tahem.  Průběhu reakcí při 

dovoleném zatížení je zobrazen na Obr. 33. Nejvyšší hodnoty reakcí při provozním zatížení 

jsou uvedeny v Tab. 3. 

 

 
Obr. 33 Průběh reakcí F a R při dovoleném zatížení 

 

 

Tab. 3. Nejvyšší hodnoty reakcí při dovoleném zatížení 

Název Značení Velikost 

Axiální síla působící na šroub Fd 5 171 [N] 

Síla působící na ložiska A Rd 5 888 [N] 

 

  



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

ÚPRAVA REKONDIČNÍHO STOLU SHAPEMASTER  30 

5.3. Pohonná jednotka 

Při návrhu pohonu bylo postupováno podle katalogu Zdvižné převodovky TSE, 

potřebné hodnoty pro výpočet jsou uvedeny v Tab. 4. 

 

Tab. 4. Hodnoty pro návrh pohonu [6] 

Název Značení Velikost 

Zdvihové zatížení Fp 2,585 [kN] 

Stoupání šroubu PSp 4 [mm] 

Účinnost zdvižné převodovky ηGe 0,84 [-] 

Účinnost šroubu ηSp 0,42 [-] 

Převodový poměr převodovky  iGe 4 [-] 

Moment naprázdno ML 0,1 [N.m] 

Otáčky motoru n 1 400 [ot.min] 

Účinnost řetězového převodu ηRe 0,98 [-] 

Koeficient bezpečnosti k 1,8 [-] 

 

Návrhový vstupní kroutící moment je závislý na zdvihovém zatížením a vlastnostech 

převodovky (rovnice 13). Hnací výkon motoru určuje potřebný výkon pro provoz po úpravě 

rekondičního stolu (rovnice 14). Pro dlouhodobý provoz je třeba počítat s efektivním 

hnacím výkonem motoru, který bere v úvahu snižující se účinnost pohonu (rovnice 15). [6] 

 

𝑀′𝐺𝑒 =
𝐹𝑝∙𝑃𝑆𝑝

2∙𝜋∙𝜂𝐺𝑒∙𝜂𝑆𝑝∙𝑖𝐺𝑒
+𝑀𝐿 =

2,585∙4

2∙𝜋∙0,84∙0,42∙4
+ 0,1 = 1,266𝑁 ∙ 𝑚              (13) 

𝑃𝐺𝑒 =
𝑀′𝐺𝑒∙𝑛

𝜂𝑅𝑒∙9550
=

1,209∙1400

0,98∙9550
= 0,186𝑘𝑊                 (14) 

𝑃′ = 𝑃𝐺𝑒 ∙ 𝑘 = 0,186 ∙ 1,8 = 0,342𝑘𝑊                 (15) 

 

V návrhu byl na základě výpočtu zvolen jednofázový motor VYBO electric s výkonem 

0,37kW. 

 

𝑀𝐺𝑒 =
𝑃∙9550∙𝜂𝐺𝑒

𝑛
=

0,37∙9550∙0,98

1400
= 2,47𝑁 ∙ 𝑚                (16) 

𝑀𝐺𝑒𝑚𝑎𝑥 = 2,47 ∙ 1,5 = 3,71𝑁 ∙ 𝑚 < 𝑀𝐺𝑒𝑚𝑎𝑥𝑑 = 5,6               (17) 

 

Skutečný provozní vstupní kroutící moment pro převodovku je vypočten pro navržený 

motor při 1 400 ot.min-1 (rovnice 16). Maximální vstupní moment převodovky působí při 

rozběhu motoru, rozběhový vstupní moment může dosahovat až 150 % provozního 

momentu. Navržený pohon splňuje požadavek dodavatele zdvižné převodovky na 

maximální dovolený vstupní moment (rovnice 17).  
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5.4. Rychlost kyvného pohybu  

Pro ověření bezpečnosti rychlosti klopného mechanismu byla vypočtena zdvihová 

rychlost klopného mechanismu ze zdvihu trapézového šroubu vz = 1 mm.ot-1 

(rovnice 18). [6] Ze zdvihové rychlosti byl v programu Matlab získán průběh úhlové rychlosti 

závislé na úhlu naklopení α, úhel γ je závislý na hodnotě úhlu α (Obr. 34). 

 

𝑣𝑆𝑝 =
𝑛∙𝑣𝑧

60
=

1400∙1

60
= 23,3𝑚𝑚 ∙ 𝑠−1                 (18) 

𝜔 =
𝑣𝑆𝑝∙cos(𝛼+𝛾)

𝑟2∙1 000
                    (19) 

 

𝜔𝑚𝑎𝑥 = 0,0585𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1 = 3,35° ∙ 𝑠−1                 (20) 

𝜔𝑚𝑖𝑛 = 0,0396𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1 = 2,27° ∙ 𝑠−1                 (21) 

 

Úhlová rychlost byla z radiánů převedena na stupně pro lepší názornost (rovnice 20 

a 21). Při navržených otáčkách motoru je úhlová rychlost klopného mechanismu vyhovující. 

Vhodnými technicky běžně dostupnými způsoby ji lze dále regulovat oběma směry 

(lze použít např. frekvenčními měniči). 

 

 

Obr. 34 Průběh rychlosti rotačního pohybu a vzdálenosti ložisek B a C 
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5.5. Trapézová šroubová dvojice 

K převodovce TSE 5 je dodáván standardně šroub TR 18/4, který je vyroben z oceli 

C15 [14], a matice TSE 5-DMN, vyrobena z bronzu RG7 [15]. 

 

Tab. 5. Parametry TR 18/4 [16], [17] 

Název Značení Velikost 

Střední průměr závitu d2s 16 [mm] 

Vnější průměr šroubu d 18 [mm] 

Průměr jádra d3 13,5 [mm] 

Vnitřní průměr matice D1 14 [mm] 

Počet chodů i 1 [-] 

Rozteč P 4 [mm] 

Stoupání závitu β 15 [°] 

Průřez jádra S3 143,139 [mm2] 

Součinitel tření f 0,08 [-] 

Dovolené napětí v tlaku/tahu pro ocel C15 [18] σD 295 [N.mm-2]  

Dovolený tlak v závitech (ocel-bronz)  pD (8÷10) [MPa] 

Součinitel bezpečnosti pro kontrolu na tah a krut k 2 

 

Pro funkčnost navrženého mechanismu je důležité, aby závitová dvojice trapézového 

šroubu a bronzové matice byla samosvorná, když motor neběží. V tomto případě na 

trapézový šroub působí pouze osová síla F. Samosvornost závitové dvojice šroubu a matice 

znamená, že nedochází k transformaci osové síly F na kroutící moment Mk. Transformaci 

brání třecí síly působící v mechanismu. Závitová dvojice bude stále fungovat jako 

mechanismus pro směr transformace kroutícího momentu Mk na osobou sílu F. K určení 

samosvornosti byl vypočten úhel stoupání γs, úhel boku βn profilu a úhel třecí φ′. [17] 

 

𝑡𝑔(γ𝑠) =
𝑖∙𝑃

𝜋∙𝑑2s
→  γ𝑠 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

1∙4

𝜋∙16
) = 4,55°                 

(22) 

𝑡𝑔(𝛽𝑛) = 𝑡𝑔(β) ∙ cos(γ𝑠) → 𝛽𝑛 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑡𝑔(15°) ∙ cos(4,55°)) = 14,95°            (23) 

𝑡𝑔(φ′) =
𝑓

cos(𝛽𝑛)
→ φ′ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

0,08

cos(14,95°)
) = 4,73°              (24) 

 

Dle podmínky γ < φ′ je závitová dvojice samosvorná. V návrhu pohonu tedy lze 

vynechat brzdu bez výrazného vlivu na bezpečnost provozu. [17] 
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Pro pevnostní kontrolu šroubu bylo určeno tahové napětí a napětí v krutu. Tahové 

napětí bylo získáno z axiální síly při kritickém dovoleném zatížení. Napětí v krutu bylo 

získáno z  výstupního momentu ze zdvižné převodovky při provozu. Z napětí v tahu a krutu 

bylo pro posouzení bezpečnosti určeno redukované napětí podle Trescovy hyptézy 𝛼𝑡 = 2 

(rovnice 27). Vypočtená bezpečnost výrazně převyšuje minimální požadavek 

(rovnice 28). Kontrola trapézového šroubu na tah a krut byla splněna. [17] 

 

𝜎 =
𝑄

𝑆3
=

5171

143,139
= 36,13𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2                  (25) 

𝜏 =
𝑀𝑆𝑝

𝑊𝑆𝑝
=

𝑀𝐺𝑒𝑚𝑎𝑥∙𝑖𝐺𝑒∙𝜂𝐺𝑒
𝜋∙𝑑3

3

16

=
3710∙4∙0,84

𝜋∙13,53

16

= 25,8𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2               (26) 

𝜎𝑟𝑒𝑑 = √𝜎2 + (𝛼𝑡 ∙ 𝜏)
2 = √36,132 + (2 ∙ 25,8)2 = 63𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2              

(27) 

𝑘 =
𝜎𝐷

𝜎𝑟𝑒𝑑
=

295

63
= 4,7 > 2 = 𝑘𝑚𝑖𝑛                  (28) 

 

Pro ověření funkčního a dlouhodobého provozu závitové dvojice musí být provedena 

kontrola kontaktního tlaku na závitech. Počet činných závitů je určen oboustrannou maticí 

TSE 5-DMN, jejíž vnitřní závit má délku h = 38 mm a rozteči p = 4 mm [6]. Dle doporučení je 

vhodné při vyšším počtu závitů 𝑧 > 8 počítat s počtem činných závitů v rozmezí 

𝑧č = (8 ÷ 10). Byla zvolena spodní hranice počtu činných závitů 𝑧č = 8. [17] 

 

𝑧 = 
ℎ

𝑃
=

38

4
= 9,5[𝑧á𝑣𝑖𝑡ů]                   (29) 

𝑝 =
4∙𝑄

𝜋∙𝑧č∙(𝑑
2−𝐷1

2)
=

4∙4918

𝜋∙8∙(182−142 )
= 6,12𝑀𝑃𝑎 < 𝑝𝐷 = 8𝑀𝑃𝑎              (30) 

 

Vypočtený kontaktní tlak v závitech je nižší než hodnota povoleného tlaku v závitech 

(rovnice 30). Použitá matice splňuje kontrolu na otlačení činných závitů. 
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5.6. Řetězový převod 

Řetězový převod byl zkontrolován pomocí výpočtového excelu RETEZ, který je 

dostupný studentům FS ČVUT jako podklad k předmětu KC. Ukázka výstupu excelu RETEZ 

je na Obr. 35. 

 

 
Obr. 35 Výstup z výpočtového excelu RETEZ 
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Z Obr. 35 lze vyčíst, že navržený řetězový převod nabízí vysokou statickou i 

dynamickou bezpečnost vůči přetržení, síly působící v řetězu jsou tedy dostatečně malé. 

Výpočtový kontaktní tlak je výrazně menší než dovolený tlak v kloubu. S vysokými 

bezpečnostmi a nízkými tlaky bylo při návrhu pracováno záměrně pro zajištění dlouhého 

provozu s nízkými nároky na údržbu. 

Vstupní hřídel zdvižné převodovky byl dle požadavku výrobce zkontrolován vůči 

dovolené radiální síle VD, kterou působí řetězový převod [6]. Radiální síla V působící na 

hřídel byla vypočtena z obvodové síly FO1. Obvodová síla FO1 je uvedena ve 

výstupu výpočtového excelu RETEZ. [19] 

 

𝑉 ≅ 1,15 ∙ 𝐹𝑂1 = 1,15 ∙ 65,42 = 75,23𝑁 < 𝑉𝐷 = 110𝑁               (31) 

 

Výpočtem bylo ověřeno, že vstupní hřídel splňuje požadavky výrobce na dovolené 

namáhání radiální sílou. 

´ 
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5.7. Těsná pera 

K přenosu kroutícího momentu bylo použito těsné pero ČSN 02 2562 velikosti 5x5x22 

mm a 4x4x18 mm. 

U spojů pomocí per dochází k opotřebování stykových ploch mezi perem a hřídelí 

nebo mezi perem a nábojem. K otlačení dochází nejčastěji na bocích per. Toto otlačení 

způsobuje snížení únosnosti spoje a dochází ke zničení drážky pro pero. Spoj byl 

zkontrolován vůči doporučenému kontaktnímu tlaku pD, který lze určit z tabulky na Obr. 36. 

V návrhu se jedná o chod s rázy a tvrzenými povrchy. Pera jsou také zkontrolována vůči 

doporučenému tečnému napětí ve střihu τD = 40 ÷60 MPa. [17]  

 

 
Obr. 36 Hodnoty tlaku pD [MPa] [17] 

𝑀𝑅𝑒 =
𝑃∙9 550∙

𝑛
=

0,37∙9 550

1 400
= 2,52𝑁 ∙ 𝑚                 (32) 

 

𝑝 =
4⋅𝑀𝑅𝑒

𝑑𝐻⋅ℎ𝑝⋅(𝑙𝑎−1,5⋅𝑑𝑠𝑡)
=

4⋅2520

11⋅5⋅(17−1,5⋅4)
= 16,7𝑀𝑃𝑎 < 𝑝𝐷 = 100MPa             (33) 

𝜏 =
2⋅𝑀𝑅𝑒

𝑑𝐻⋅𝑏𝑝⋅(𝑙𝑎−1,5⋅𝑑𝑠𝑡)
=

2⋅2520

11⋅5⋅(17−1,5⋅4)
= 8,3𝑀𝑃𝑎 < 𝜏𝐷 = 40𝑀𝑃𝑎              (34) 

 

𝑝 =
4⋅𝑀𝐺𝑒

𝑑𝐻⋅ℎ𝑝⋅(𝑙𝑎−1,5⋅𝑑𝑠𝑡)
=

4⋅2470

18⋅4⋅(14−1,5⋅4)
= 17,2𝑀𝑃𝑎 < 𝑝𝐷 = 100MPa             (35) 

𝜏 =
2⋅𝑀𝐺𝑒

𝑑𝐻⋅𝑏𝑝⋅(𝑙𝑎−1,5⋅𝑑𝑠𝑡)
=

2⋅2470

18⋅4⋅(14−1,5⋅4)
= 8,6𝑀𝑃𝑎 < 𝜏𝐷 = 40𝑀𝑃𝑎              (36) 

 

Použitá pera splňují kontroly vůči otlačení a střihu. 
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5.8. Ložiska 

Ložiska UC 204 a UC 206 byla kontrolována dle technických údajů ložiska SKF YAR 

204-2F a YAR6-2F a podkladů firmy SKF. Ložisko YAR 204-2F se výrazně neliší od ložiska UC 

204, které bylo použito při návrhu. Zatížení ložisek bylo vypočteno jako poloviční z důvodu 

rovnoměrného rozdělení působících sil mezi ložiska na každém konci hřídele (rovnice 37 a 

39). Axiální síly jsou z důvodu symetrie zanedbatelné. 

 

Tab. 6. Parametry ložiska YAR 204-2F [8] 

Název Značení Velikost 

Základní statická únosnost C0 6,55 [kN] 

Základní dynamická únosnost C 12,7 [kN] 

 

Tab. 7. Parametry ložiska YAR 206-2F [20] 

Název Značení Velikost 

Základní statická únosnost C0 11,2 [kN] 

Základní dynamická únosnost C 19,5 [kN] 

 

Ložiska byla zkontrolována vůči základní statické únosnosti C0. Při tomto zatížení 

dochází ke trvalé deformaci v nejvíce zatíženém stykovém místě, která nepřekračuje 

0,000 1 valivého průměru ložiska. Statickou únosnost nelze překročit, i když nesouvisí 

s pevností v lomu. Pevnost v lomu je při správné montáži až osmkrát větší než základní 

statická únosnost C0. Statické únosnost C0 je významná pro ložiska v klidu nebo při kývavých 

pohybech. [21] 

Pro získání základní statické únosnosti C0 musí být vypočteno ekvivalentní statické 

zatížení ložiska P0 pomocí součinitelů statického zatížení X0 a Y0. V návrhu je ekvivalentní 

statické zatížením P0 rovno radiálnímu zatížení, protože axiální síly jsou zanedbatelné. 

Statický výpočet byl proveden vůči dovolenému zatížení mechanismu. S pomocí 

ekvivalentního statického zatížení P0 a statické únosnosti C0 byl vypočten součinitel 

bezpečnosti s0. [21] 

 

Ložisko A 

𝑃0𝐴 =
𝑅𝑑

2
=

5888

2
= 2944𝑁                   (37) 

𝑠0𝐴 =
𝐶0

𝑃0𝐴
=

11200

2944
= 3,8                   (38) 

 

Ložiska B a C 

𝑃0𝐵𝐶 =
𝐹𝑑

2
=

5171

2
= 2 585,5𝑁                  (39) 

𝑠0𝐵𝐶 =
𝐶0

𝑃0𝐵𝐶
=

6550

2 585,5
= 2,53                   (40) 

 



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

ÚPRAVA REKONDIČNÍHO STOLU SHAPEMASTER  38 

Dle tabulky na Obr. 37 z katalogu SKF splňují navržená ložiska doporučení pro občasný 

provoz s vibracemi.

 

 
Obr. 37 Tabulka směrných hodnot pro součinitel statické bezpečnosti s0 

 

Pro dynamické namáhání byla určena trvanlivost ložisek L10 v milionech otáček. 

Mocnitel pro kuličková ložiska s bodovým stykem je t = 3. Pro výpočet bylo nejdříve určeno 

ekvivalentní dynamické zatížení P, které je rovno radiálnímu zatížení ložiska z důvodu 

zanedbatelného axiálního zatížení. Dynamický výpočet byl proveden vůči provoznímu 

zatížení mechanismu. [21] 

 

Ložisko A 

𝑃𝐴 =
𝑅𝑝

2
=

2944

2
= 1 472𝑁                   (41) 

𝐿10𝐴 = (
𝐶

𝑃𝐴
)
𝑡

= (
19500

1 472
)
3

= 2325[𝑚𝑖𝑙𝑖𝑜𝑛ů𝑜𝑡áč𝑒𝑘]               (42) 

 

Ložiska B a C 

𝑃𝐵𝐶 =
𝐹𝑃

2
=

2585

2
= 1 229,5𝑁                  (43) 

𝐿10𝐵𝐶 = (
𝐶

𝑃𝐵𝐶
)
𝑡

= (
12700

1 292,5
)
3

= 949[𝑚𝑖𝑙𝑖𝑜𝑛ů𝑜𝑡áč𝑒𝑘]               (44) 

 

Výsledná trvanlivost ložisek v milionech otáček je vysoká. Vysoká trvanlivost ložisek 

zaručuje pro pomalý kyvný mechanismus dlouhý provoz bez potřeby údržby. [21] 
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Mezi ložisky umístěnými na hřídeli byla zkontrolována souosost, která způsobuje 

vychýlení mezi vnitřním a vnějším kroužkem ložiska. Výrobce SKF rozlišuje nesouosost 

dvojího typu. Statickou nesouosost způsobenou počáteční nesouosostí dvou podpěr 

způsobenou výrobní nebo montážní vadou, a nesouosost průhybem se stálou velikostí a 

směrem. Dynamickou nesouosost, při které se směr a velikost průhybu hřídele mění dle 

působících sil. V návrhu byla uvažována pouze statickou nesouosost u důvodu pomalého 

kyvného pohybu. [22] 

Natočení ložisek ϕ bylo vypočteno dle natočení krajů ocelových profilů. Ložiska a 

ocelové profily jsou spojeny pomocí kardanových čepů, jejichž délka je zanedbávána. Pro 

uchycení motoru a zdvižné převodovky je použit válcovaný profil U 100 a pro bronzová 

matice s válcovaným profilem U 65. Profil s ložisky byl vypočten jako staticky určitý nosník 

se dvěma kloubovými podporami, pevnou a posuvnou. Síly působí na středy nosníků 

v radiálním směru. Natočení bylo vypočteno vůči dovolenému zatížení mechanismu. [23]  

 

Tab. 8. Potřebné parametry pro výpočet naklonění [16] 

Název Značení Velikost 

Modul pružnosti pro konstrukční ocel E 210 000 [MPa] 

Kvadratický moment v ohybu U 100 Jy100 293 000 [mm4] 

Délka profilu U 100 l100 450 [mm] 

Kvadratický moment v ohybu U 65 Jy65 141 000 [mm4] 

Délka profilu U 65 L65 328 [mm] 

 

𝜑100(0) =
𝐹∙(

𝑙100
2
)
2

4∙𝐸∙𝐽𝑦100
=

5171∙(
450

2
)
2

16∙210000∙293000
= 1,064 ∙ 10−3𝑟𝑎𝑑 = 0,061°             (45) 

𝜑65(0) =
𝐹(

𝑙65
2
)
2

4∙𝐸∙𝐽𝑦65
=

5171∙(
328

2
)
2

4∙210000∙141000
= 1,134 ∙ 10−3𝑟𝑎𝑑 = 0,077°             (46) 

 

Dle katalogu SKF je pro ložiska YAR dovolená nesouosost až 2° [22]. Vypočtená 

natočení ložisek splňují doporučení firmy SKF. 
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6. Závěr 

S odvoláním na výše prezentovaný text věřím, že cíle práce bylo dosaženo stejně, jako 

se podařilo splnit zadání spol. Theraptilia s.r.o. i požadavky Ú12113.  

Navržená úprava rekondičního stolu doplní požadovanou funkcionalitu s minimální 

složitostí jejího uplatnění v jeho stávající konstrukci a umožní tak jeho efektivní využívání 

pro potřeby zadavatele. V Tab. 9 je uveden soupis materiálových nákladů 

v maloobchodních cenách. 

 

Tab. 9. Materiálové náklady na úpravu rekondičního stolu 

Položka množství Cena bez DPH [Kč] 

Elektromotor VYBO Electric 1ALJ712-4 patkový B3 1 [ks] 2 445 [24] 

Zdvižná převodovka TEA TECHNIK TSE 5-RN vč. 

příslušenství 

1 [ks] odhadem 6 000 

Ložiskové těleso Asahi UCP 204 4 [ks] 316 [25] 

Ložiskové těleso Asahi UCP 206 2 [ks] 494 [25] 

Řetězové kolo Řetězy Olomouc 08B s 19 zuby 2 [ks] 176,7 [26] 

Válečkový řetěz 08B 1 [m] 176 [26] 

Inklinometr DIS sensors QG30-KI-090E-AV-K-5V 1 [ks] 2 800 [27] 

Hliníkové jekly pro rámovou konstrukci  Odhadem 2 000 

Spojovací materiál (těsná pera, šrouby, podložky, 

matice, atd.) 

 Odhadem 300 

Celkem bez DPH  16 326,4 

DPH 21 %  3 428,6 

Celkem vč. DPH  19 756 

 

Z Tab. 9 je patrné, že materiálové náklady nepřekročí 19 756 Kč vč. DPH. Při uvažování 

souvisejících nákladů na práci ve stejné výši je cena úpravy odhadnuta na 40 000 Kč vč. 

DPH. Tato částka je pouze zlomkem ceny nového stolu. Věřím proto, že předložená práce 

může být úspěšně využita pro potřeby zadavatele, kterému přinese rozšíření možností jeho 

technického vybavení bez potřeby významných investic s diskutabilní dlouhodobou 

návratností. 
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