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Anotace: 

 Bakalářská práce se zabývá návrhem mobilního pulzního testovacího zařízení. V první 

části práce je zpracován přehled výrobců zařízení pro dynamické testování a popsána 

konstrukce jednotlivých strojů. Dále se práce věnuje vytvoření návrhů zařízení z hliníkových 

profilů a ocelových profilů. Pro oba návrhy je provedena kontrola. Závěr je věnován porovnání 

obou konečných návrhů. 

Abstract: 

 The bachelor thesis describes a design of mobile pulse rig. First part describes 

companies manufacturing testing rigs and their designs. The thesis also deals with the design 

of the device from aluminium and steel profiles. Strength analysis is done for both designs. 

The conclusion compares both final designs. 
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1. ÚVOD 

Pro zajištění spolehlivé funkce výrobků a vyvarování se jejich selhání, musí být 

testovány.  Dynamické testy pro stanovení meze únavy a životnosti se vyhodnocují pro 

materiály, jednotlivé části a dokončené produkty. Tímto testováním lze odhalit slabá místa 

v konstrukci a následně upravit výrobní proces, aby se předešlo selhání. Destruktivní testy 

jsou zejména využívány pro ověření numerických výpočtů. 

Výhodou nákupu zařízení od renomovaných výrobců je zaručená funkčnost, přesnost stroje 

a kvalitní servis. Nákup testovacího zařízení a jeho provoz je ale velká finanční investice. 

Sestrojení vlastního zařízení je podstatně levnější, ale potýká se s řadou ústupků.  

1.1.   Cíl bakalářské práce 

První část bakalářské práce je věnována přehledu komerčně dostupných testovacích 

zařízeních různých rozměrů a velikosti zatěžovací síly. Srovnání konstrukcí a jejich odlišností, 

hlavním rozdílem mezi jednotlivými výrobci je řešení polohování příčníku. Druhou součástí 

rešerše se zabývá konstrukcí hydraulických válců. 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit konstrukční návrh mobilního pulzního 

testovacího zařízení s nastavitelnou výškou příčníku, pro zadaný přímočarý hydromotor. 

Konstrukce stroje musí vyhovovat zkušebním silám a rozměrům zkoušených předmětů. 

Hlavními požadavky na návrh byla jeho jednoduchost a finanční nenáročnost. Závěr práce je 

zaměřen na shrnutí vlastností vypracovaných návrhů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ 

   A ČÁSTÍ STROJŮ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Návrh mobilního pulzního testovacího zařízení  - 2 - 

 

2. PULZNÍ ZAŘÍZENÍ 

Pulzní zařízení pro únavové zkoušky se používají v mnoha odvětvích. Materiálová 

únava je progresivní, lokalizovaná, trvalá strukturální změna. Dochází k ní u materiálů 

vystavených kolísajícímu namáhání, může způsobit trhliny nebo zlomy. Mez únavy materiálu 

je závislá na mnoha aspektech. Je závislá na počtu zatěžovacích cyklů, velikosti a způsobu 

zatížení a prostředí. [3] 

Zatížení na vzorky lze aplikovat axiálně, v torzi nebo v ohybu, podle namáhání se volí 

příslušný stroj. Nastaví se průměrná zátěž cyklu a zaznamenává se jejich počet až do vzniku 

materiálové poruchy. Zkouška se většinou provádí opakovaně se stejnými vzorky a různými 

zatíženími. [3] 

2.1   Rozdělení pulzních zařízení 

Nejzásadnější odlišností prodávaných testovacích zařízení je zdroj budící síly. Nejvíce 

uplatňované jsou hydraulické válce se servoventily, vyznačují se velkou přesností a svou 

schopností přenášet velké síly, jejich nevýhodou je vysoká pořizovací cena, velká velikost 

a hmotnost. Další často používané zdroje síly jsou hydraulické, pneumatické nebo elektrické. 

Od velikosti budící síly se odvíjí velikost zařízení a jeho konstrukce.  

Další významnou odlišností mezi jednotlivými výrobci je polohování příčníku a jeho 

zajištění.  Výškové nastavení umožňují hydraulicky, pneumaticky, servopohony, nebo pomocí 

kuličkových šroubů na každé straně stroje. Všechna tato řešení jsou finančně nákladná na 

implementaci. Pohony na každé straně musí fungovat synchronně, aby se předešlo 

zasekávání příčníku. 

2.2   Výrobci pulzních zařízení 

Výrobci nabízejí velmi rozmanitý výběr testovacích zařízení pro různé druhy materiálů 

a velikostí zkoušených vzorků. Často se jedná o velmi konfigurovatelné zařízení podle potřeb 

zákazníka. Pro velké stroje nabízejí i úpravy s kontrolou prostředí, pro simulaci teplotní zátěže. 

Většinou jsou stroje nabízené se specializovaným softwarem, který má přednastavené 

podmínky testů a jejich vyhodnocování. 
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2.2.1 Výrobce Shimadzu 

Shimadzu je japonská firma se širokou nabídkou nejrůznějších testovacích zařízení 

přizpůsobených mnoha odvětvím průmyslu. Jejich nabídka v oblasti dynamických únavových 

zkoušek je velmi rozsáhlá. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servohydraulický zkušební stroj EHF (Obr. 1), jehož příčník se pohybuje po 

broušených vertikálních vedeních. Uložení testovacího vzorku je umožněno v základně 

pomocí drážek. Polohování příčníku je zprostředkováno hydraulickým pohonem a aretace 

polohy příčníku je zajištěna dotažením svěrného spoje. Tento typ testeru EHF-U je nabízen 

s pohonem kapacity 50kN, 100kN, 200kN. [5] 

2.2.2 Výrobce INOVA 

INOVA Praha s.r.o. se specializuje především na vývoj a výrobu zkušebních strojů dle 

požadavků zákazníka. Používají ověřené komponenty předních evropských výrobců, což 

zajišťuje snadnou úpravu a servis. [6] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  1.: Servo-hydraulický tester EHF [4] 

Obr.  2.: Zkušební stroj vyrobený na zakázku [6] Obr.  3.: Tester vysoko a nízko cyklové únavy [6] 
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Stroje od výrobce Inova zobrazené na obrázku č. 2 a obrázku č. 3. jsou konstrukčně řešené 

podobně jako od výrobce Schimadzu, kdy se příčník pohybuje po broušených vedeních. 

Upnutí testovaného vzorku je umožněno pomocí roštu s drážkami, je možné vybavení těchto 

strojů hydraulickými čelistmi pro upínání. Zdroj budící síly je pevně zabudován do středu 

příčníku.  

2.2.3 Výrobce Instron 

Instron se zabývá inovacemi v oblasti testování materiálů od svého založení v roce 

1946. Nabízejí zařízení pro testování velké škály mechanických veličin. Zařízení nabízené 

firmou Instron jsou vybavená speciálním softwarem pro dynamické testování Waveflex, který 

umožňuje spouštění předem nastavených testů. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stolní testovací systém 8874 (Obr. 4), velikostně jeden z nejmenších nabízených strojů. 

Základnu stroje tvoří rošt s T-drážkami, na příčníku je upevněn servohydraulický motor. Vodící 

tyče jsou zapuštěné přímo do roštu.  

 

 

 

 

 

Obr. 4.: Instron 8874 [8] 



 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ 

   A ČÁSTÍ STROJŮ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Návrh mobilního pulzního testovacího zařízení  - 5 - 

 

2.2.4 Výrobce ZWICK 

Zwick prodává od stolních servohydraulických testovacích strojů, až po víceosé 

portálové stroje v rozsahu meganewtonů. Nabízejí kompletní řešení od hardwaru až po 

software, zároveň se jejich výrobky vyznačují svou přizpůsobitelností požadavkům zákazníka. 

Na obrázku č. 6 je vyobrazen stolní tester HC, jedná se o podobnou konstrukci jako 

u předešlých firem, servohydraulický válec se nachází na příčníku a ten se pohybuje po 

vodících tyčích. Testovací zařízení HA na obrázku č. 5 umožňuje montáž teplotních komor, 

které jsou nabízeny samostatně. Hydraulický pohon je umístěn ve spodní části stroje, aby se 

předešlo ohřívání oleje od teplotní komory. [7]  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwick používá pro menší stroje univerzální hliníkové profily. Stroj sestavený z hliníkových 

profilů je vidět na obrázku č. 7. Jedná se o cenově velmi výhodné konstrukční řešení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  6.: Stolní tester Zwick HC 25kN [7] Obr.  5.: Tester HA 50kN [7] 

Obr.  7.: Testovací zařízení malých rozměrů, 
složené z hliníkových profilů [7] 
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2.2.5 Výrobce LaborTech 

Je česká firma zabývající se vývojem a výrobou zkušební strojů, zařízení a automatů. 

Podobně jako předešlé firmy nabízejí u svých strojů nadstandartní služby, od kontrol testů až 

po servis. Poskytují řešení podle potřeb zákazníka včetně úpravy stroje na míru, nebo návrhu 

nového zařízení. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servohydraulický dynamický zkušební stroj H.5 od firmy LaborTech (Obr. 8), se prodává 

v konfiguraci se dvěma nebo čtyřmi sloupy, počet se odvíjí od velikosti použitého válce. 

Polohování je zajištěné hydraulicky, upnutí testovacího vzorku pomocí hydraulických upínačů. 

Tester umožňuje dynamicky zatěžovat vzorky do silou do 1MN a kmitočtu 100 Hz. [10] 

 

 

 

 

 

 

Obr.  8.: Servohydraulický vertikální dynamický tester H.5 [10] 
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3. HYDRAULICKÝ VÁLEC 

 Hydraulický válec je prvek tekutinového mechanismu. Jeho odborný název zní 

přímočarý hydromotor. Hydraulický válec vykonává lineární pohyb. Lineární pohyb pístu je 

uskutečněn tlakem hydraulické kapaliny na píst, který přenáší pohyb a sílu pomocí pístnice. 

Tekutinové mechanismy se vyrábějí v mnoho konfiguracích a uzpůsobení. Běžně se 

s nimi můžeme setkat u stojů pro stavební práce, zemědělských strojů, robotech, 

manipulátorech a mnoho dalších strojích. Tento prvek je hlavní součástí testovacích strojů. 

3.1  Výhody použití hydraulického válce  

• Snadný rozvod do obtížně přístupných míst, nebo na velkou vzdálenost 

• Dosažení velkých silových převodů s nízkou hmotností a malými rozměry 

• Nejjednodušší převod rotačního pohybu na přímočarý a naopak  

• Jednoduchý způsob a napojení do automatických cyklů pracovních a výrobních 

strojů 

• Možnost skladby obvodů ze standardizovaných prvků s širokým rozsahem 

parametrů 

[1, str. 128] 

3.2   Kapaliny 

Plní funkci nositele energie. Na použité kapaliny je kladena řada požadavků, mezi ty 

nejdůležitější patří dobrá mazací schopnost, malá proměnlivost viskozity s teplotou a tlakem, 

netečnost k těsnícím materiálům, hygienická nezávadnost a nízká cena. Použitá kapalina plní 

i další vedlejší funkce jako odvod tepla a nečistot ze systému. [1, str. 129] 

Nejpoužívanější jsou minerální oleje. Výsledné vlastnosti minerálních olejů se ovlivňují aditivy. 

Aditiva mohou zamezovat usazování nečistot, stabilizovat viskozitu, snižují pěnivost, rychlost 

stárnutí. Syntetické oleje mají lepší mechanické a chemické vlastnosti než minerální oleje, dále 

se ve speciálních podmínkách se používají také nehořlavé kapaliny na bázi vody nebo 

syntetické kapaliny. [24]  

3.3   Jednočinný hydraulický válec 

 Jednočinný hydraulický (Obr. 9) válec je konstrukčně jednoduchý. Skládá se z pouzdra 

válce, v němž koná lineární pohyb píst s pístní tyčí, která prochází koncem pouzdra. Na 

druhém konci je vytvořen otvor pro vstup a výstup kapaliny. Působí tedy silovým účinkem 

pouze v jednom směru. Zpětného pohybu se dosahuje působením vnější síly od zatížení, 

hmotnosti nebo pružinou ve válci motoru. Návrat je realizován pomocí pružiny, vnějšího 

zatížení nebo kinematicky. [2] 
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3.4   Dvoučinný hydraulický válec 

 Patří mezi nejvíce používané v hydraulických aplikacích, na rozdíl od jednočinných 

válců je hydraulický olej přiváděn do obou částí válce oddělených pístem. Hydraulická kapalina 

tlakem střídavě působí na obě strany pístu, to umožňuje působení síly při vysouvání 

i zasouvání pístní tyče. Působící síla v obou směrech není stejně velká a ani pohyb v obou 

směrech není stejně rychlý. Tento rozdíl zapříčiňuje přítomnost pístní tyče v jedné části válce. 

Při extenzi válec působí větší silou, protože píst má větší plochu, druhá strana pístu má menší 

účinnou plochu kvůli připojení pístní tyče. Rychlost extenze válce je menší než retrakce, to je 

zapříčiněno rozdílem objemu hydraulické kapaliny potřebné pro dokončení cyklu. [2] 

Pouzdro válce bývá nejčastěji vyrobeno z bezešvé trubky (Obr. 10). Vnitřní povrch 

pouzdra se brousí. Víko válce je připojeno pomocí svaru, závitu nebo spojovací tyče. Víka 

zároveň působí jako body pro montáž dalších komponent. Píst rozděluje tlakové oblasti válce. 

Je opatřen těsněními po obvodu. Pístnice je připojena k pístu a vystupuje z pouzdra válce 

uzávěrem. Spojuje hydraulický pohon s komponentou stroje. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  9.: Schéma jednočinného hydraulického válce [2] 

Obr.  10.: Přímočarý dvoučinný hydromotor s jednostranou pístní tyčí [24] 
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3.5   Hydraulický válec se servoventily 

 Servohydraulický motor od firmy ZWICK (Obr. 11), většina výše uvedených výrobců 

testovacích zařízení používá konstrukčně podobné válce. Použití tohoto druhu hydromotoru 

pro testovací stroje má řadu výhod, jelikož se jedná o dvoučinný válec se stejnou plochou pístu 

pro obě strany působící síla v tahu a stlačení bude vždy stejná. Tato vlastnost je velmi důležitá 

pro symetrické zatěžování vzorku. Některé válce jsou vybaveny tlumením na koncových 

pozicích pro ochranu a prodloužení životnosti. Válce mohou používat dutý píst, aby se 

minimalizovali účinky setrvačnosti. Montáž je možná spodní i horní. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 Servoventily 

Servoventily se používají v regulačních obvodech k velmi přesnému řízení hydraulické 

energie. Servoventily jsou elektrohydraulické proporcionálně řízené ventily pro řízení tlaku 

a průtoku oleje. Malý elektrický signál ovládá elektromagnet, ovlivňující polohu klapek, které 

jsou umístěné mezi tryskami. V testovacích zařízeních jsou kladeny vysoké nároky na přesné 

řízení průtoku. [11] 

 

 

 

Obr.  11.: Servohydraulický válec [12] 
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3.6   Hydraulický válec Bosch Rexroth CDT3 [15] 

Pro použití byl zadán hydraulický válec od firmy Bosch, typ CDT3 50/36.  

Tato řada je navržena pro nepřetržité fungování s maximálním tlakem 160 barů, za určitých 

podmínek výrobce povoluje i vyšší tlak. Bez zatížení je minimální tlak 10 barů, aby byla 

zajištěna správná funkce válce.  

Pístní tyč je z tvrdě chromované oceli. Při tvrdém chromování se na podkladový materiál 

nanáší vrstva chromu. Tento elektrochemický proces se používá pro díly kde je vyžadována 

vysoká tvrdost, otěruvzdornost, nízký součinitel tření a prodloužená živostnost. 

Tolerance zdvihu podle ISO 8131, pro délku zdvihu do 1250 mm je přípustná tolerance zdvihu 

0/+2 mm. Nabízené jsou i válce s tolerancí ± 0,3 mm.  

Životnost této řady válců je více než deset miliónů nepřetržitých dvojitých zdvihů bez zatížení. 

Nebo tři tisíce kilometrů zdvihu při 70 % operačního tlaku. 

Podle způsobu montáže na stroj jsem vybral dva typy válců. ME6 (Obr. 12) pro montáž pod 

příčník a MS2 pro přední montáž (Obr. 13).  

 

 

 

 

 

Celé označení hydraulického válce použitého v konstrukci (Obr. 12) je: 

CDT3ME6/50/36/200Z3X/R11HHUMWWWWW. Průměr pístu je 50 mm, průměr pístní tyče je 

36 mm, zdvih 200 mm. 

 

 

Obr.  13.: Typ montáže MS2 [15] Obr.  12.: Druh montáže ME6 [15] 
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Činná plocha hydraulického válce S: 

𝑆 =
𝜋 ∙ 𝑑2

4
=

𝜋 ∙ 502

4
= 1963,5 𝑚𝑚2 (1) 

Síla při vysunutí F1 je menší než síla při zasouvání pístní tyče F2, to je zapříčiněno rozdílem 

činných ploch v důsledku napojení pístní tyče.  

𝐹1 = 𝑆 ∙ 𝑝 = 1963,5 ∙ 160 ∙ 105 = 31 416 𝑁 (2) 

𝐹2 = (𝑆 − 𝑆𝑝í𝑠𝑡𝑛í 𝑡𝑦č) ∙ 𝑝 = (1963,5 − 1017,9) ∙ 160 ∙ 105 = 15 130 𝑁 (3) 

Rozdíl sil při pohybech 16,29 kN. 
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4. KONSTRUKCE Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ 

Hliníkový konstrukční systém má řadu výhod a používají ho i renomovaní výrobci ke 

konstrukci svých zařízení například firma ZWICK (Obr. 7). Častým způsobem použití 

hliníkových profilů jsou různá rozšíření a doplňky ke strojům, mezi nejčastější použití patří: 

rameno s ovládacím panelem, bezpečnostní ochrana zamezením vstupu nebo přístupu, 

pracovní stoly, dopravníky a manipulátory. 

4.1 Návrhy zařízení  

 Vypracováno bylo několik návrhů rámu z hliníkových konstrukčních systémů. Na 

obrázku č. 14 je zobrazena první konstrukce. Rošt délky 500 mm pro upínání vzorků je 

přišroubován mezi dva hliníkové profily o délce 500 mm, které zajišťují stabilitu zařízení 

a zároveň jsou na ně umístěny dva vertikální sloupy. Tímto způsobem je vymezen pracovní 

prostor o ploše 500x500 mm. Oba sloupy z hliníkového profilu o délce 500 mm, jsou v poloze 

zajištěny pomocí dvou fixačních úhelníků. Po uvolnění čtyř šroubových spojů fixačního 

úhelníku na každé straně je umožněn pohyb portálu dopředu a dozadu. Lze si tedy nastavit 

hydraulický válec do požadované polohy. Vertikální pohyb je umožněn pomocí lineárních 

vedeních. Levá stojna má v sobě zabudovaný pohybový šroub, pro snadné výškové 

polohování příčníku s válcem. Pohon pohybového šroubu je zajištěn klikou na vrchu sloupu. 

Aretování příčníku v požadované výšce je umožněno klikou na straně lineárního vedení. 

Příčník z hliníkového profilu je přišroubován rychlospojkami pro hliníkové konstrukční systémy. 

Pro zajištění snadné a rychlé manipulace hydraulického válce po příčníku bylo přidáno lineární 

vedení s horní aretací zobrazeno na obrázku č. 15. Tyto dvě konstrukce se ukázali vhodné pro 

válec menšího průměru než je zadaný. 

  

Obr.  15.: Návrh konstrukce s lineárním vedením pro 
hydraulický válec 

Obr.  14.: Návrh konstrukce 
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K potlačení zkreslení výsledků zkoušek je výhodné umístit hydraulický válec přímo pod 

příčník tento způsob používají i výrobci testovacích zařízení. Omezí se kroucení rámu ve dvou 

směrech. Návrh zobrazen na obrázku č. 16 tento požadavek splňuje. Z důvodu velikosti 

zadaného hydraulického válce a síly jím přenesené do konstrukce se nehodí použití lineárních 

vedení a musí se pozice příčníku aretovat fixačními úhelníky za pomoci šroubových spojů. 

S ohledem na co nejnižší cenu se příčník bude nastavovat ručně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Montáž hydraulického válce 

 Montáž válce na rám (Obr. 18) je zajištěn pomocí plechu s drážkami. Vertikální drážky 

na plechu umožňují posunutí válce nahoru a dolů i pokud je příčník v krajní poloze. K pohybu 

válce s plechem stačí uvolnění čtyř matic. Plech je k vidění na obrázku č. 17, zhotovit by se 

dal jednoduše z nerezu na plechovém laseru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  16.: Návrh konstrukce s montáží válce pod příčník 

Obr.  17.: Použitý plech Obr.  18.: První varianta montáže s plechem 
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Varianta s použitím lineárního vedení na příčníku (Obr. 20) vyžaduje ohýbání plechu. 

Plech je přišroubován po stranách lineárního vedení je zobrazen na obrázku č. 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Obrázku č. 21 je konstrukce, která vyhovuje pro zadaný válec CDT3 s montáží pod 

příčník. Válec lze snadno posouvat po příčníku. Plech pro montáž válce (Obr. 22) je výrobně 

nenáročný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  19.: Detail 
ohýbaného plechu 

Obr.  20.: Montáž válce na lineární vedení pomocí ohýbaného 
plechu 

Obr.  21.: Montáž válce pod příčník 

Obr.  22.: Plech 
vyrobený pro montáž 
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4.3 Rozměry a polohování 

Na obrázku č. 23 jsou zobrazené rozměry sestavy. Pokud příčník bude v horní poloze 

a válec jehož zdvih je 200 mm vysunutý, zůstane pracovní prostor o velikosti 275 mm do 

kterého můžeme umístit vzorek pro testování. Pro umožnění plného vysunutí hydraulického 

válce nesmí být dolní hrana příčníku níže než 625 mm. Válcem je možné pohybovat do stran 

po příčníku 326 mm. 

 

 

 

Obr.  23.: Rozměry návrhu pulzního zařízení 
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Výškové polohování příčníku je možné po uvolnění osmi matic na každé jeho straně 

a manuálním nastavením. Hmotnost, kterou je potřeba manipulovat je zhruba 15 kg. Na 

obrázku č. 24 je detail spojení pomocí fixačních úhelníků. Pohyb po lineárních vedeních je 

snazší a rychlejší, ale pro hydraulický válec této velikosti se nehodí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  24.: Detail připojení příčníku pomocí fixačních úhelníku na stojny 
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4.4 Použité komponenty  

Dále uvedené použité komponenty pro sestavení rámu (Obr. 25) jsou z katalogu firmy 

Aluteckk. [13]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Hliníkový profil s drážkou 10 mm o rozměrech 90x90x500 mm. 

Umístěn je dvakrát ve spodní části rámu a jednou jako příčník. Profily jsou vyráběny 

z materiálu AlMgSi 0,5F25 DIN 3.3206.72, jsou opatřeny povrchovým eloxem 

o tloušťce 15 mikronů. Rozměry profilu jsou 90x90x500 mm a hmotnost 5,25 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  25.: Sestava s pozicemi 

Obr.  26.: Řez profilem 90x90 mm s drážkou 10 mm [13] 
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2) Hliníkový profil o rozměrech 90x90x1000 mm a hmotnosti 10,5 kg.  

3) Hliníkový profil o rozměrech 32x180x500 mm a hmotnosti 2.995 kg.  

4) Záslepka profilu 169090L – 229090B. 

5) Fixační úhelník 87x87 – 308787 (Obr. 27) 

Je použitý v sestavě celkem osmkrát. Zajistí pevné spojení profilů a zároveň po 

uvolnění šroubových spojů s ním lze pohybovat.  

 

 

 

 

6) Šroub M8x40 200820T (Obr. 28) 

V každém úhelníku je použit osmkrát, celkem v sestavě 64ks. 

7) Matice M8 210810 (Obr. 29) 

Použito 64ks. 

8) Plech pro montáž válce. 

9) Šroub šestihranný M12x150-8.8 ČSN 021101.70 

10) Matice šestihranná M12-8 ČSN 021401 

11) Podložka kruhová M12 ČSN 021708 

12) Hydraulický válec CDT3ME6/50/36/200 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  29.: Matice M8 [13] Obr.  28.: M8x40 200820T [13] Obr.  27.: Fixační úhelník [13] 



 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ 

   A ČÁSTÍ STROJŮ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Návrh mobilního pulzního testovacího zařízení  - 19 - 

 

4.4.1  Lineární vedení 

V konstrukcích na obrázcích č. 14 a 15 je použito lineární vedení od firmy MiniTec. 

Lineární vedení s bočním zámkem (Obr. 30). Vnitřní posuvná lišta je vyrobena z plastu. 

Hmotnost celého vedení je 0,98kg. Polohovací jednotka VEN 90 s aretací (Obr. 31). Točením 

klikou se sklopnou rukojetí na vrchu jednotky se polohuje výška lineárního vedení pomocí 

vodícího šroubu, standartní rozsah je 305 mm. Boční zámek po utažení unese zatížení 450 N. 

Hmotnost jednotky je 3,2 kg. [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  31.: Profil s vnitřním pohybovým šroubem [14] Obr.  30.: Lineární vedení s bočním zámkem [14] 
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4.5 Kontrolní výpočty 

Deformace rámu může zapříčinit zkreslení výsledků. Rám zkušebního zařízení by měl být 

dostatečně tuhý, aby jeho deformace byla co nejmenší. K největšímu posunu rámu dojde, když 

příčník bude v horní poloze. 

4.5.1 Kontrola rámu – Mohrův integrál 

Jedná se o úlohu s jednou osou symetrie, stačí řešit polovinu rámu. Určím deformační 

podmínky pro bod A, získám tak soustavu dvou rovnic pro dvě hledané neznámé MA a NA 

(Obr. 32). Průběhy momentů působící na rám jsou na obrázku č. 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet natočení 𝜑𝐴 a průhybu 𝑢𝐴 v bodě A a vyjádření MA, NA je rozepsáno detailně v příloze 

č. 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32.: Vyznačení sil a reakcí v rámu s jednou osou symetrie 

Obr.  33.: Průběhy momentů 
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𝑢𝐴 =
1

𝐸 ∙ 𝐽
[∫ (−𝑀𝐴 −

𝐹

2
𝑥 +

𝐹𝐺

2
𝑥) (0)𝑑𝑥 + ∫ (−𝑀𝐴 −

𝐹

2
𝑐 + 𝑁𝐴𝑥 +

𝐹𝐺

2
𝑐) (𝑥 ∙ "1")𝑑𝑥

𝑎

0

𝐶

0

] (4) 

 

Po úpravě vyšlo: 

𝑢𝐴 =
1

𝐸 ∙ 𝐽
(−𝑀𝐴

𝑎2

2
−

𝐹𝑐𝑎2

4
+ 𝑁𝐴

𝑎3

3
+

𝐹𝐺𝑐𝑎2

4
) (5) 

 

𝜑𝐴 =
1

𝐸 ∙ 𝐽
[∫ (−𝑀𝐴 −

𝐹

2
𝑥 +

𝐹𝐺

2
𝑥) ("1")𝑑𝑥 + ∫ (−𝑀𝐴 −

𝐹

2
𝑐 + 𝑁𝐴𝑥 +

𝐹𝐺

2
𝑐) ("1")𝑑𝑥

𝑎

0

𝑐

0

] (6) 

 

𝜑𝐴 =
1

𝐸 ∙ 𝐽
(𝑀𝐴(−𝑎 − 𝑐) +

𝐹𝑐

2
(−

𝑐

2
− 𝑎) + 𝑁𝐴

𝑎2

2
+

𝐹𝐺

2
(

𝑐2

2
+ 𝑐𝑎)) (7) 

Vyjádření síly NA z rovnice (5): 

𝑁𝐴 = 𝑀𝐴

3

2𝑎
+ 𝐹𝑐

3

4𝑎
− 𝐹𝐺𝑐

3

4𝑎
(8) 

Dosazení rovnice (8) do rovnice (7) a vyjádření MA: 

𝑀𝐴 =
−𝐹 (

𝑐2

4
+

𝑐𝑎
8

) + 𝐹𝐺 (
𝑐𝑎
8

+
𝑐2

4
)

(
𝑎
4 + 𝑐)

(9) 

Dosazení rovnice (9) do rovnice (8) a vyjádření NA: 

𝑁𝐴 =
−3𝐹 (

𝑐2

4 +
𝑐𝑎
8 ) + 3𝐹𝐺 (

𝑐𝑎
8 +

𝑐2

4 )

2𝑎 (
𝑎
4 + 𝑐)

+ 𝐹𝑐
3

4𝑎
− 𝐹𝐺𝑐

3

4𝑎
(10) 

 

Číselné vyjádření síly NA a momentu MA z rovnic (10) a (9): 

𝑁𝐴 = 1879,36 𝑁 (11) 

𝑀𝐴 = −2849449,786 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 (12) 
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Výpočet posunutí vA ve středu příčníku: 

𝑣𝐴 =
1

𝐸 ∙ 𝐽
[∫ (−𝑀𝐴 −

𝐹

2
𝑥 +

𝐹𝐺

2
𝑥) (−"1" ∙ 𝑥)𝑑𝑥 + ∫ (−𝑀𝐴 −

𝐹

2
𝑐 + 𝑁𝐴𝑥 +

𝐹𝐺

2
𝑐) (−"1" ∙ 𝑐)𝑑𝑥

𝑎

0

𝐶

0

] (13) 

Po úpravě: 

𝑣𝐴 =
1

𝐸 ∙ 𝐽
[𝑀𝐴 (

𝑐2

2
+ 𝑐𝑎) +

𝐹𝑐2

2
(

𝑐

3
+ 𝑎) − 𝑁𝐴

𝑐𝑎2

2
−

𝐹𝐺 ∙ 𝑐2

2
(𝑎 +

𝑐

3
)] (14) 

Číselné vyjádření rovnice (14): 

𝑣𝐴 = 0,22672 𝑚𝑚 (15) 

 

 

 

 

 

 

𝜎𝑜𝑀𝐴𝑋 =
𝑀𝑜𝑀𝐴𝑋

𝑊𝑜

(16) 

𝜎𝑜𝑀𝐴𝑋 ≤ 𝜎𝐷 (17) 

𝜎𝑜𝑀𝐴𝑋 = 42,53 𝑀𝑃𝑎 (18) 

𝜎𝐷 = 200 𝑀𝑃𝑎 (19) 

 

Celkový rozepsaný postup výpočtů je v příloze č. 4. 

Obr.  34.: Jednotková síla ve směru počítaného posunutí 

Obr.  35.: Průběh ohybového momentu na příčníku, 
maximalní je v jeho středu nad válcem 
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4.5.2 Simulace rámové konstrukce v Autodesk Inventor 

Pro ověření výpočtu z kapitoly 3.3 jsem provedl simulaci rámových konstrukcí 

v Autodesk Inventor. Na obrázku č. 36 lze vidět deformace celého rámu. Model byl zatížen 

reakcí od válce a tíhovou silou v ose symetrie rámu. Největší posunutí je ve středu příčníku 

přímo nad hydraulickým válcem, tedy v místě zatížení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulace rámové konstrukce potvrdila výpočet Mohrova integrálu v kapitole 4.5.1. Výsledky 

se mírně odlišují, to může být zapříčiněné spojem pomocí fixačních úhelníku. 

 

 

 

Obr.  36.: Simulace rámové konstrukce - deformace 
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Velikost ohybového momentu v rámu je vidět na obrázku č. 37. Průběh ohybového momentu 

je zobrazen na obrázku č. 38. Nejvyšší bude vždy v místě nad válcem.  

 

 

 

Obr.  37.: Průběh ohybového momentu v konstrukci 

Obr.  38.: Velikost ohybového momentu na příčníku 



 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ 

   A ČÁSTÍ STROJŮ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Návrh mobilního pulzního testovacího zařízení  - 25 - 

 

 

 

Ohybové napětí vypočtené Mohrovým integrálem vyšlo 42,5 MPa.  Rozdíl výsledných napětí 

z výpočtu a simulace je přibližně 4,7 MPa. 

 

 

 

 

Obr.  39.: Ohybové napětí konstrukci rámu 
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5. NÁVRH KONSTRUKCE Z NORMALIZOVANÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ 

Druhý návrh konstrukce pulzního zařízení je k vidění na obrázku č. 40.  

5.1 Konstrukce rámu 

Návrh je zhotoven pro zadaný hydraulický válec firmy Bosch. Základnu tvoří svařená 

konstrukce z normalizovaných ocelových profilů. Broušené vodící tyče jsou sevřené 

v přírubových uchyceních. Na spodní straně příčníku jsou přišroubované přírubové lineární 

ložiskové jednotky, které zaručují plynulý pohyb po vodících tyčích a zabraňují vzpříčení při 

pohybu. Oba příčníky jsou stejných rozměrů, liší se akorát jejich tloušťka z důvodu rozdílných 

namáhání od hydraulického válce. 

5.2 Polohování příčníku a aretace 

Výškové polohování příčníku je řešeno pomocí pohybového šroubu. Na vrchní části 

stroje je přišroubováno hliníkové ovládací kolo, jehož pohybem se otáčí kuličkový šroub 

uložený v radioaxiálním ložisku a příčník s válcem na jehož straně je matice s pouzdrem se 

pohybuje nahoru nebo dolů. Spodní strana pohybového šroubu je volná, aby šroub 

nezasahoval do pracovní oblasti stroje. Toto řešení bylo zvoleno pro jeho finanční 

nenáročnost. Další možnosti zahrnovaly kuličkové nebo trapézové šrouby v páru na každé 

straně stroje. Toto uspořádání vyžaduje synchronní pohon obou šroubů, aby se předešlo 

zaseknutí příčníku, to značně navyšuje cenu.  

Aretace příčníku je řešena pomocí čtyř čepů zajištěných závlačkou. Čep se vsune do 

otvoru na straně příčníku a do ocelového pásu s otvory. Druhou možností bylo použití svěrných 

pouzder. Rozhodl jsem se je nepoužít, plocha pouzdra vycházela příliš velká a to vedlo 

k zvětšení průměru vodící tyče, nebo zvětšení délky pouzdra, což výrazně navyšuje náklady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  40.: Návrh konstrukce z normalizovaných ocelových profilů, různé pohledy 
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5.3 Použité komponenty 

 V této kapitole jsou popsány použité komponenty a jejich vlastnosti. 

 

 

 

 

Obr.  41.: Sestava s pozicemi dílů 
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1) Upínací stůl s T drážkami 

Masivní stůl z litého hliníku, spodní a horní strany jsou broušeny. Pro upnutí 

testovaného vzorku slouží T drážky dle DIN 508 s roztečí 50mm. Rozměry použitého 

stolu jsou 500x500x20mm a hmotnost 10,7kg. [16] 

2) Profil dutý svařovaný se čtvercovým průřezem 20x2x500mm, ČSN EN 10219-2 

[17] 

V rámu jsou použity dva kusy, pod stolem s T drážkami. 

3) Profil U válcovaný za tepla, DIN 1026-1 [17] 

V sestavě se nachází dva kusy tohoto profilu, jako podstavy pro umístění vodících tyčí. 

4) Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem 140x80x6mm, ČSN EN 10219-1 

[17] 

Tento profil je použit jako příčník stroje a je na něj přišroubovaný hydraulický válec. 

Bude velmi namáhán z tohoto důvodu jsem zvolil větší tloušťku stěny a to 6mm. Do 

profilu se musí vytvořit díry pro vodící tyče, šroubové spoje a čepy, například na 

trubkovém laseru. 

5) Profil dutý svařovaný s obdélníkovým průřezem 140x80x4mm, ČSN EN 10219-1 

[17] 

Horní část rámu nebude namáhaná tak výrazně jako pohyblivý příčník, lze tedy použít 

profil menší tloušťky a ušetřit. 

6) Plech válcovaný za tepla 6/1x2m, S235JR 

Čtyři kusy plechu budou budou sloužit pro aretaci přičníku čepy. Otvory průměru 

14mm mají rozteč 50mm.  

7) Přírubové uchycení [18] 

Hliníkové uchycení je na obrázku č. 42, jeho hmotnost je 1,2 kg. Vodící tyč je zajištěna 

šroubem M10 s vnitřním šestihranem, který zajistí dostatečný tlak svěrného spoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  42.: Hliníkové přírubové uchycení vodící tyče [18] 
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8) Přírubová lineární ložisková jednotka – LVCR, SKF [21] 

Přírubové lineární ložiskové jednotky LVCR (Obr. 44) jsou složené z přírubového 

litinového tělesa a lineárního kuličkového ložiska LBCR. Oboustranně utěsněná ložiska 

jsou axiálně zajištěna. Příruba jednotky je obrobena z obou stran pro upevnění přímo 

na stroj. 

Lineární kuličková ložiska LBC (Obr. 43) vynikají vysokou únosností. Kuličková ložiska 

řady LBC jsou navržena pro mazání plastickým mazivem, dopravovaným skrz radiální 

díru a mazací hlavici. Toto umožňuje dopravovat mazivo přímo do ložiska nebo k vodící 

tyči. Kuličková ložiska LBC jsou také nabízena v provedení z nerezové oceli s určením 

do vlhkých prostor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Broušené vodící tyče, HIWIN [20] 

Použité ocelové vodící tyče jsou indukčně kaleny, toto zpracování zajišťuje 

rovnoměrnou kvalitu povrchu. Tvrdost vodící plochy je zhruba 62 HRC. Tyče jsou 

broušené pro dosažení vysoké přesnosti kruhovitosti, válcovitosti, přímosti 

a stejnorodosti povrchu. Použité tyče jsou průměru 50 mm.   

10) Domeček pro přírubovou matici kuličkového šroubu, matice kuličkového šroubu 

DIN 69051 

Domeček je k příčníku připojen šesti šrouby s vnitřním šestihranem na jeho straně a 

přírubová matice je vsunuta dovnitř a zajištěna ze shora.  

 

 

Obr.  44.: Ložisková jednotka od firmy SKF [19] Obr.  43.: Kuličkové ložisko LBC [19] 
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11) Kuličkový šroub 

Ruční pohon šroubu, lze snadno upravit na pohon pomocí motoru. Kuličkové šrouby 

mají velkou účinnost a váha příčníku s válcem nepřesáhne 30 kilogramů, proto by se 

dal použít motor s malým výkonem.  

12) Pevné uložení SFA 

Patkové uložení (Obr. 45) pro pevné uchycení kuličkového šroubu obsahuje ložiskový 

domeček z oceli, radioaxiální ložisko s kosoúhlým stykem zajištěné čtyřmi šrouby a 

pojistnou matici. Domeček je přišroubován na horní příčník zařízení.  

 

 

 

 

 

 

 

13) Ovládací kolo [23] 

Použité ovládací kolo je od firmy Kipp, kolo je zhotoveno z oceli v osové části a zbytek 

je z hliníku. Osový díl je pozinkován a modře pasivován.  

14) Spojovací materiál a čepy 

Čepy slouží k rozebíratelnému spojení součástí, které přenášejí síly působící kolmo na 

osu čepu. Čepy jsou zajištěné proti osovému posunutí na volném konci závlačkou. [25] 

 Použité čepy ČSN 02 2109 s hlavou a dírou pro závlačku, materiál čepu je 11 600.  

 Šroub ISO 4017 M10x55 – 8.8  

 Podložka plochá DIN 125A M10 

 Matice DIN 934 M10 – 8 

 Šroub s válcovou hlavou - DIN 912 M4x12-8.8 

 Šroub šestihranný částečný závit DIN 931 M12x130-8.8 

Podložka plochá DIN 125A M12 

 Matice DIN 934 M12 – 8 

 

 

Obr.  45.: Patkové uložení šroubu [22] 
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5.4 Rozměry  

 Na obrázku č. 46 jsou vidět rozměry celého zařízení včetně rozsahu nastavování 

příčníku.  

 

 

 

 

Na rozdíl od konstrukce z hliníkových profilů v této konstrukci nelze pohybovat 

hydraulickým válcem do stran po příčníku. Přesunout válec do strany by šlo po navrtání nových 

děr do příčníku. Umístění válce do osy symetrie stroje má několik výhod: souměrné namáhání 

stroje, omezení zasekávání při pohybu kuličkového šroubu, kdy by se mohl příčník zaseknout. 

Příčník lze horizontálně pohybovat po 50 mm úsecích a následně zajistit čepem. V nejvyšší 

poloze vznikne pod plně vysunutým válce výškový prostor 500 mm. Pokud příčník zajistíme 

v nejnižší poloze pod válcem bude prostor 100 mm. 

 

 

 

 

 

 

Obr.  46.: Rozměry návrhu pulzního zařízení 
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5.4 Návrhové a kontrolní výpočty 

 Na obrázku č. 47 lze vidět spojení pomocí čepů. Čep se zajistí na vnitřní straně 

závlačkou.  

Použitý čep ČSN 02 2111 je vyrobený z oceli 11 600 (𝜎𝐷𝑜 = 120 𝑀𝑃𝑎, 𝜏𝐷 = 80 𝑀𝑃𝑎).  

Materiál svařovaného obdélníkového profilu a plechů s otvory pro čep je 11 503 (𝑝𝐷 =

120 𝑀𝑃𝑎). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      5.4.1 Pevnostní výpočet čepu 

1) Kontrola čepu na ohyb 

𝑀𝑜 =
1

8
∙ 𝐹 ∙ 𝑙 =

1

8
∙

31400

4
∙ 12 = 11775 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 (20) 

𝑀𝑜 ≤
1

10
∙ 𝑑3 ∙ 𝜎𝐷𝑜          →        11775 ≤ 32928 (21) 

Kontrola čepu na ohyb vyhovuje. 

 

 

Obr.  47.: Pohled na zajištění pomocí čepů 
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2) Kontrola čepu na smyk 𝝉𝑫 = 𝟖𝟎 𝑴𝑷𝒂. 

𝜏 =
𝐹

𝜋 ∙ 𝑑2

2

≤ 𝜏𝐷 (22) 

𝜏 =

31400
4

𝜋 ∙ 142

2

= 25,497 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (23) 

Kontrola čepu na smyk vyhovuje  

 

3) Kontrola tlaku otlačení. 

 

𝑝𝑚 =
𝐹

(𝑙 − 2𝑏) ∙ 𝑑
=

31400
4

6 ∙ 14
= 93,45 𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝑝𝐷 (24) 

Plech s otvory a obdélníkový profil jsou vyrobeny ze stejného materiálu (ocel 11 503) a mají 

stejnou tloušťku 6 mm.  
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5.4.2 Kontrola v Autodesk Inventor 

 Nejvíce deformované místo bude uprostřed příčníku. Maximální posun vychází 

přibližně 0,15 mm. Rám je zatížen tíhovou silou a reakcí od hydraulického válce.  

 

 

Obr.  48.: Simulace deformace rámové konstrukce 
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Na obrázku č. 49 je vidět součinitel bezpečnosti pro samotný příčník. Příčník byl 

zavazben pomocí posuvných vazeb v otvorech pro vodící tyče a rotačních vazbách v dírách 

pro čepy. Lze vidět, že nejmenší hodnota součinitele bezpečnosti vychází v oblasti u otvorů 

pro vodící tyče, ale profil stále vyhovuje. 

 

 

 

 

 Další provedená kontrola je zobrazená na obrázcích č. 50, 51. Plech je na každém 

konci nehybně upevněn a je zatížen v jedné z děr do níž bude umístěn čep. Plech se nepatrně 

zkroutí, minimální hodnota součinitele bezpečnosti je 4,57.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 49.: Součinitel bezpečnosti příčníku  
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Obr. 50.: Deformace plechu sloužícího pro aretaci pomocí 
čepů  

Obr. 51.: Součinitel bezpečnosti plechu 
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6. VÝSLEDNÉ NÁVRHY – URČENÍ PŘIBLIŽNÝCH CEN 

Odhad přibližné ceny pulzního zařízení z hliníkových profilů je 15 000,- Kč. Tato cena 

nezahrnuje hydraulický válec, náklady na hydraulický válec se odvíjí od jeho velikosti 

a zvoleném zdvihu. 

Testovací zařízení za tuto cenu vyhovuje požadavkům a zadanému hydromotoru, pro 

slabší hydromotory je možnost použití lineárních vedení, což podstatně navýší celkové 

náklady. 

 

Náklady na druhý návrh z ocelových profilů se pohybují okolo hranice 30 000,- Kč. 

Nejnákladnější položkou v návrhu jsou přírubové lineární ložiskové jednotky od SKF. Další 

významné položky tvoří vodící tyče a upínací stůl.  
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7. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vytvořit návrh pulzního testovacího zařízení pro zadaný hydraulický 

válec. Hlavními požadavky byla nízká cena a možnost polohovat příčník zařízení, na kterém 

je hydraulický válec. 

 První návrh je vytvořen z hliníkového konstrukčního systému. Tento návrh konstrukce 

zařízení bude levný a zároveň půjde snadno přizpůsobit, podle požadavků prováděného 

měření. Provedena byla kontrola zatíženého rámu stroje, nejvíce namáhané místo bude vždy 

v místě nad hydraulickým válcem. Největší deformace rámu nastane, pokud příčník bude 

v horní poloze. Rám bez hydraulického válce má hmotnost přibližně 60 kilogramů.    

 Druhý návrh se skládá z ocelových profilů a nakoupených dílů. Používá broušené 

vodící tyče, ty umožňují snadné polohování. Pro zachování nízké ceny zařízení, bylo zvoleno 

ruční vertikální polohování pomocí jednoho kuličkové šroubu. Zasekávání příčníku při pohybu 

zabraňují lineární ložiskové jednotky. Aretace příčníku je řešena pomocí dvou čepů na každé 

straně. Čepy jsou kontrolovány pro maximální sílu hydraulického válce. Dále je provedena 

kontrola celé konstrukce a nejvíce namáhaných dílů. Pořizovací cena bude větší než u návrhu 

z hliníkových profilů. 

 V příloze jsou kusovníky obou návrhů a výkresy sestav. K dispozici je také výrobní 

výkres příčníku a celý zápis Mohrova integrálu.   
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

Označení  Název       Jednotky________ 

S   Plocha pístu      mm2 

d   Průměr pístu hydraulického válce    mm 

F1   Síla hydromotoru při vysunutí pístní tyče  N 

F2   Síla hydromotoru při zasouvání pístní tyče  N 

p   Tlak oleje v hydromotoru    bar 

Spístní tyč   Obsah čela pístní tyče     mm2 

uA   Posunutí v bodě A     mm 

E   Youngův modul pružnosti v tahu    N.mm-2 

J   Kvadratický moment průřezu    mm4 

MA   Ohybový moment v rámu    N.m 

FG   Tíhová síla       N 

a   Výška sloupu zařízení     mm 

c   Poloviční délka příčníku     mm   

ᵠA   Natočení v bodě A     rad  

NA   Síla v rámu po uvolnění     N 

Wo   Průřezový modul k ose ohybu    cm3 

σoMAX   Maximální ohybové napětí    N.mm-2 

σD   Dovolené napětí v ohybu    N.mm-2 

Mo   Ohybový moment čepu     N.mm 

l   Délka čepu      mm 

τ   Napětí ve smyku čepu     N.mm-2 

τD   Dovolené napětí ve smyku    N.mm-2 

pm   Tlak v oblině čepu     MPa 

pD   Dovolený tlak       MPa 
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