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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

Symbol  Význam      Jednotky 

Rbx  reakce ve vetknutí     N 

Fk   síla od kola automobilu    N 

σk   tlakové napětí od kola automobilu   Pa 

As   styková plocha pneumatiky    m 

Re   mez kluzu oceli S235JK    MPa 

ρo   hustota oceli      kg·m
3
 

E   Youngův modul     MPa 

µ   Poissnova konstanta     1 

krám  bezpečnost rámu oproti mezi kluzu   1 

    
     redukované napětí dle hypotézy HMH  MPa 

Mcelk  celková hmotnost rámu s deskou   kg 

Mdesk  hmotnost jednoho segmentu desky   kg 

Mrám  hmotnost jednoho segmentu rámu   kg 

Faxi  axiální zatížení od automobilu a rámu s deskou N 

Fcelk  celková síla od rámu s deskou   N 

Fauto  celková síla od automobilu    N 

Far   upravené axiální zatížení    N 

fL   zatěžovací faktor     1 

Mt   klopný moment na otočné ložisko   Nm 

Fr   radiální síla na otočné ložisko   N 

Lhotoč  životnost otočného ložiska    hod 

ntočna  otáčky točny      ot·min
-1

 

C   dynamická únosnost otočného ložiska  N 

P   ekvivalentní dynamické zatížení otočného ložiska N 

Smin  minimální tloušťka příruby    mm 

S   zvolená tloušťka příruby    mm 

S1min  minimální tloušťka stěny    mm 

S1   zvolená tloušťka stěny    mm 

Ra   drsnost povrchu přírub    µm 

okolej  obvod kolejnice     mm 

dkolej  průměr kolejnice     mm 

opojezd  obvod pojezdového kola    mm 
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dpojezd  průměr pojezdového kola    mm 

npojezd  otáčky pojezdového kola    ot·min
-1 

Lhpojezd  životnost pojezdového kola    hod 

Cp   dynamická únosnost ložiska v pojezdovém kole N 

Pp   ekvivalentní zatížení ložiska v pojezdovém kole N 

ipojezd  počet pojezdových kol    1 

Jrám  moment setrvačnosti rámu    kg·m
2 

Jdeska  moment setrvačnosti desky    kg·m
2 

Jkolej  moment setrvačnosti kolejnice   kg·m
2 

Mkolej  hmotnost kolejnice     kg 

dk1   velký průměr kolejnice    m 

dk2   malý průměr kolejnice    m 

Jauto  moment setrvačnosti automobilu   kg·m
2 

mauto  hmotnost automobilu     kg 

rauto  poloměr tenké obruče     m 

Jcelk  celkový moment setrvačnosti    kg·m
2 

ωt   úhlová rychlost točny     rad·s
-1

 

tt   čas rozběhu točny     s 

at   zrychlení točny     rad·s
-2 

Mkt  krouticí moment na točně    Nm 

Ft1   třecí síla v ložisku pojezdového kola   N 

ξ1   rameno valivého odporu ocel    mm 

rL1   poloměr valného tělesa pojezdového kola  mm 

rL2   valivý poloměr ložiska pojezdového kola  m 

Mt1  krouticí moment v ložisku pojezdového kola Nm 

iL1   počet ložisek pojezdového kola   1 

Mct1  celkový krouticí moment v ložiscích pojezd. kol Nm 

Ftkolo  třecí síla v pojezdovém kole    N 

ξ2   rameno valivého odporu polyuretan   mm 

i2   počet pojezdových kol    1 

rkolo  poloměr pojezdového kola    m 

Mtkolo  krouticí moment v pojezdovém kole   Nm 

Mctkolo  celkový moment v pojezdových kolech  Nm 

Mtpojezd  výsledný krouticí moment v pojezdu   Nm 

Fpojezd  výsledná třecí síla pojezdu    N 
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Mtstřed  krouticí moment ke středu otáčení točny  Nm 

rkolej  poloměr kolejnice     m 

Ft2   třecí síla v otočném ložisku    N 

rL3   poloměr valného tělesa    mm 

rL4   valivý poloměr ložiska    m 

Mt2  krouticí moment v točném ložisku   Nm 

Mkcelk  celkový krouticí moment na točně   Nm 

     
   předběžný krouticí moment na pastorku  Nm 

η   účinnost cévového soukolí    1 

zpas  počet zubů pastorku     1 

zkolo  počet zubů cévového kola    1 

    
   předběžné otáčky pastorku    ot·min

-1 

  
    předběžný výkon elektromotoru   W 

  
    předběžný celkový převodový poměr  1 

nm   otáčky motoru      ot·min
-1 

MkM  krouticí moment motoru    Nm 

Pm   výkon elektromotoru     W 

Mkpas  skutečný krouticí moment pastorku   Nm 

ic   skutečný převodový poměr    1 

ηšnek  účinnost šnekové převodovky   1 

npas  skutečné otáčky pastorku    ot·min
-1 

Ftan  tangenciální síla na pastorku    N 

Da   průměr roztečné kružnice pastorku   m 

Fpo  dovolená tangenciální síla     kN 
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1. Úvod 

Otočné platformy neboli točny se využívají při manipulaci s automobily v málo 

přístupných místech, kde není jiná možnost manipulace s vozidlem. Nejčastěji se 

využívají v podzemních, či automatizovaných garáží kde je právě kladen důraz na 

efektivní využití prostoru. Točny se také využívají při prezentaci vozů na veletrzích, 

nebo autosalonech. 

Konstrukce točen se skládá z vrchního rámu, většinou jde o svařovanou 

konstrukci z normalizovaných profilů, dále z otočného sloupku s otočným ložiskem, na 

kterém je rám uchycen a pojezdových válečků. Pohon točny je nejčastěji řešen 

elektromotorem. 

Cílem bakalářské práce je návrh konstrukce a pohonu točny pro osobní 

automobily do 3,5 tuny. Točna je navržena do vnitřních prostor garáže, kde je uložena 

na betonovém základu.  
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2. Rešerše 

Točna je otočná deska, která umožňuje rotaci v jedné rovině kolem své osy. 

Slouží především k snadné manipulaci, nebo dopravě. Nejčastěji jej můžeme vidět 

v automatizovaných linkách, kde slouží k dopravě materiálu, či zboží. Točny se 

využívají i v železniční dopravě. V této práci se však zabývám pouze točnami pro 

osobní automobily. 

Konstrukce točen pro osobní automobily závisí na maximální nosnosti konstrukce 

a místa uložení, ať už jde o garážovou točnu, která je na betonovém základě, nebo na 

točny, které se využívají v autosalonech, nebo veletrzích, kde je kladen důraz na lehkost 

konstrukce, malou výšku a snadnou montáž. Rychlost otáčení točny bývá obecně kolem 

1-2 ot·min
-1

. 

2.1 Točny na trhu 

Konstrukční řešení točny CLF-0726 od firmy CLFKWALT [1] viz Obr. 1, která 

se používá jak pro výstavu automobilů, tak i jejich parkování umožňuje rotaci o 360° 

v obou směrech s rychlostí 2 ot·min
-1

, průměr točny je 5 metrů a nosnost 3 tuny. Rám je 

tvořen celkem z 8 segmentů, jde o svařovanou konstrukci z dutých obdélníkových 

profilů z konstrukční oceli uchycených na středním sloupu pomocí šroubů a na okraji 

podepřeny pojezdovými koly. 

Obr. 1 Točna od firmy CLFKWALT [1] 
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Rotaci rámu zajišťuje pohon přes cévové kolo s pastorkem ¨PIN GEAR¨ viz Obr. 

2, které jsou spojeny s rámem pomocí tenkého plechu, zároveň slouží jako styčná 

plocha s pojezdovými koly. Vzhledem k tomu, že velké kolo má válcové zuby jde o 

jednoduchou strukturu s nízkými náklady na výrobu a snadnou údržbou, ve srovnání 

s ozubeným převodem. Tento způsob je vhodný pro převod s malou rychlostí s velkým 

průměrem kola a s prašným prostředím. 

Elektromotor s výkonem 750W s pohonem lze umístit uvnitř konstrukce tak i 

mimo. Umístění pohonu mimo konstrukci umožňuje snadný přístup k motoru a pohon 

pro případnou údržbu, ale zabírá prostor navíc. Výrobce garantuje tichý chod díky 

pojezdovým kolům s nylonovým potahem a pohonu přes cévové kolo. Celková výška 

konstrukce je 300mm. 

  

Obr. 2 Cévové kolo s pastorkem [2] 
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Točna DSMA od firmy BUMAT [3] viz Obr. 3 je modulární konstrukce s malou 

celkovou výškou a snadnou montáží, díky čemu je tento typ používán při výstavách na 

veletrzích a dalších akcích. 

Kostra rámu je svařovaná konstrukce z hliníku s hmotností 65 kg, což umožnuje 

snadnou manipulaci při montáži. Oproti předchozí řešení točny, kde pojezdová kola 

byla uložena na betonovém základu, jsou zde uchycena rovnou k hliníkovému rámu. 

Otáčení zajištuje pohon třecích kol s kyvadlovými ložisky viz Obr. 4, jde o pohon 

navržený firmou BUMAT [3], která použivá tento pohon pro všechny jejich točny. Kde 

(1) je pohon třecích kol s kyvadlovými ložisky, (2) vřeteno s trojrozměrným 

seřozovacím zažízením, které zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení na všechny válce 

uspořádané kolem vnějšího obvodu, (3) Kuličková ložiska kombinovaná s válečky 

z polyamidu nebo vulkollanu, (4) Válečky, které se valí po vyfrézovaném povrchu 

Obr. 3 Točna DSMA od firmy BUMAT [3] 

Obr. 4 Řešení pohonu od firmy BUMAT [3] 
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vodícího prstence. 

Točna od firmy PRE-MOTION [5] viz Obr. 5 se od předchozích návrhů, odlišuje 

v konstrukci rámu, který se nedělí na jednotlivé segmenty, ale je spojen šroubovými 

spoji, lze tak snadněji upravit její rozměry. 

Pojezdová kola jsou spolu s 4 hnacími koly s elektromotory uchycena k horní 

kostře rámu, díky tomu je výška točny pouze 150mm. 

2.2 Hnací mechanismus točny 

Při řešení převodu síly mezi výstupní hřídelí převodovky a kostrou rámu lze 

využít několik variant. 

a) Ozubený převod 

Lze využít u točen s malým průměrem, nebo s možností použiti pohonu uvnitř 

středního sloupu, například s kombinací s točným ložiskem s vnitřním, nebo vnějším 

ozubením. Nevýhodou ozubeného převodu je nutnost přesné výroby a montáže, nutnost 

mazání dotykových ploch zubů. 

 

 

 

 

Obr. 5 Točna od firmy PRE-MOTION [4] 
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b) Cévové soukolí 

Jde o využití ozubeného kola jako pastorku, který zabírá spolu s kolíky vnějším 

čepovým kolem, vnější kolo je tvořeno z několika segmentů což značně zlepšuje 

montáž. Tento způsob je vhodný pro použití pro točny s velkým průměrem, čepové 

soukolí překonávají ozubená kola, pokud jde o náklady a tangenciální sílu.  

Obr. 6 Pohon točny ozubeným kolem [5] 

Obr. 7 Cévové soukolí [6] 
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c) Hnací kolo 

Při tomto způsobu pohonu musí být zajištěna dostatečně veliká přítlačná síla na 

rám točny popřípadě na styčnou plochu hnacího kola podle toho, kde je hnací kolo 

uchyceno, tak aby se rám dal do pohybu. Přítlačná síla je většinou realizována pomocí 

přítlačného šroubu. 

 

 

 

 

  

Obr. 8 Pohon pomocí hnacího kola [7] 
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3. Návrh rámu točny 

Celkový rám točny je rozdělen do 12 segmentů po 30° o průměru 5 metrů kostru 

rámu tvoří svařovaná konstrukce z dutých obdélníkových profilů z konstrukční oceli. 

Na rámu je připevněn plech z oceli, který zvyšuje tuhost rámu a zároveň slouží jako kryt 

konstrukce. Rám je uchyceny pomocí dvou šroubů k střednímu otočnému sloupu a na 

okraji podepřen pojezdovými koly. 

 

3.1 Návrh průměru točny 

Při volbě průměru točny jsem vycházel z rozměrů délek a rozvoru několika typů 

automobilů viz tab. 1. 

Název automobilu Délka [mm] Rozvor [mm] 

Hummer H1 4686 3302 

Mercedes Benz S 5079 3035 

BMW 7 5072 3070 

Jaguar XJ 5122 3032 

Volkswagen Phaeton 5059 2881 

Tab. 1 Porovnání rozměrů automobilů [9][10] 

Obr. 9 Konstrukční řešení točny [autor] 
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Zásadním rozměrem při volbě průměru točny je rozvor kol, který by měl být 

umístěn na točnu tak aby kola vozidla byla mezi středním sloupem a pojezdovými koly. 

Zároveň by točna měla mít přibližně stejný, nebo větší průměr než jako celková délka 

vozidla, aby při otáčení automobilu nedošlo k jeho poškození v případě stísněného 

prostoru, ve kterém se točna nachází.  

Průměr točny jsem proto zvolil 5 metrů. 

3.2 Pevností kontrola rámu MKP 

Cílem pevnostní kontroly je zjistit mechanické stavy v konstrukci a určit tak 

potřebné rozměry obdélníkových profilů svařované konstrukce a tloušťku plechu. 

Sekundárním cílem je stanovit hodnoty posunutí. Kontrola je řešena metodou 

konečných prvků v programu Abaqus. 

3.2.1 Model 

Ze zvoleného průměru točny jsem vytvořil kostru jednoho segmentu rámu. Kostra 

je tvořena celkem z 6 dutých profilů, z toho krajní profil je ohnutý tak aby kopíroval 

desku a zlepšil tak tuhost konstrukce při nájezdu vozidla na točnu. Model pro pevnostní 

analýzu viz Obr. 10 je tvořen jako ¨wire¨, tedy drátový model, kterému je přiřazen 

obdélníkový profil. 

Obr. 10 Rozměrové schéma jednoho segmentu rámu [autor] 
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Deska viz Obr. 11 je z jednoho kusu ocelové plechu připevněna ke kostře a tvoří 

tak celkový model pro pevnostní analýzu rámu. 

3.2.2 Zatížení kostry rámu 

Rám viz Obr. 12  je podepřen po obvodu pojezdovými koly v místě A a ukotven 

na otočném sloupu v místě B. Zatížen rámu je způsobeno tlakovou silou od jednoho 

kola vozidla v kritickém místě, které je přibližně ve středu mezi nosníky. Kolo působí 

na plech, který přenáší napětí do kostry rámu.  

  

Obr. 11 Rozměrové schéma desky [autor] 

Obr. 12 Schéma zatížení rámu [autor] 
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Po uvolnění získáme reakce ve vazbách viz Obr. 13, protože uvažuju klidový stav 

vozidla, tedy automobil je zabrzděn a nepohybuje se, je reakce ve směru x v bodě B 

nulová. 

        

Síla od kola:se určí jako celková hmotnost automobilu tedy 3,5 tuny rozdělena na 

počet kol. 

   
    

 
 

          

 
          

Dále je třeba přepočítat působící sílu na stykovou plochu pneumatiky viz Obr. 14, 

zvýší se tím přesnost výpočtového modelu oproti singulární síle. Styková plochu 

pneumatiky lze nahradit obdélníkem, kde šířka je přibližně rovna šířce kola a délka 

obdélníka závisí jak na průměru kola, tak i na jejím správném nahuštění.  

Obr. 13 Uvolnění vazeb rámu [autor] 

Obr. 14 Příklad stykového plochy pneumatik [8] 
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Jako styková plocha pneumatiky byl vybrán obdélník 200/80mm a výsledný tlak 

na plochu obdélníka je. 

   
  

  
 

       

        
               

 

3.2.3 Materiál 

U kostry rámu z obdélníkového profilu včetně ocelové desky předpokládám 

materiál z konstrukční oceli S235JR. Jelikož se jedná o svařovanou konstrukci, materiál 

musí splňovat podmínku lehké svařitelnosti. 

Mez kluzu Re = 250 MPa 

Hustota ρo = 7 850 kg/m
3 

E = 2,1 · 10
5
 Mpa 

µ = 0,3 

3.2.4 Vazby 

Deska je k rámu přichycena vazbou ¨Tie¨, jde tedy o absolutně pevný a 

nepoddajný spoj. Tato vazba nám zaručuje, že se napětí z desky rozloží do celého rámu. 

Obr. 15 Model rámu pro MKP analýzu [autor] 
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Další vazbou je podpěra od pojezdových kol v bodě A, kde je zamezen posuv v ose z a 

vetknutí v bodě B, kde je zamezen posuv ve všech osách. 

3.2.5 Síťování 

Kvůli častému opakování výpočtové analýzy z důvodu různých konfigurací 

tloušťek desky a rozměrů normalizovaných profilů, zůstala síť v základním nastavení. 

Tato nastavení stačí pro předběžný návrh konstrukce, protože v návrhu nejsou žádné 

díry pro šrouby, či ostré hrany, které by tvar sítě zkomplikovali. 

3.2.6 Výsledky 

Z Obr. 16, na kterém je zobrazen průběh celkového redukovaného napětí dle 

HMH, je patrné, že maximální napětí je ve dvou oblastech. První oblastí je styk kola 

automobilu s ocelovou deskou, kde se napětí přibližně odhaduje na 160 MPa. 

Maximální napětí se však nachází v místě spojení rámu s otočným sloupem. Hodnota 

Obr. 16 Průběh celkového napětí v rámu [autor] 
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maximálního napětí dle HMH je 197 MPa. Z čehož vyplívá bezpečnost návrhu rámové 

konstrukce 1,27. 

     
  

    
    

   

   
      

Hodnota celkového posunutí rámu je patrná na Obr. 17, kde se dá ověřit že, 

maximální prodloužení činí 25mm a nachází se v nejvzdálenějším místě od středu rámu.  

Obr. 17 Průběh celkového posunutí konstrukce [autor] 
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Posunutí v ose Z, tedy svislé posunutí rámu je zobrazen na Obr. 18, Hodnoty 

posuvu v ose Z jsou záporné a pohubují se v řádu jednotek milimetru. Výjimku tvoří 

maximum, které je kladné s hodnotou 0,7 mm. Tento skok v posunutí je zapříčiněn tím, 

že koncová hrana desky deska není uchycena k rámu. 

3.2.7 Diskuze 

Při návrhu rozměrů ocelové desky a rozměrů dutých obdélníkových profilů jsem 

se řídil výsledky z MKP v programu Abaqus. Mým cílem bylo stanovit profil jeklu a 

tloušťku desky tak, aby se bezpečnost pohybovala v rozmezí k = (1,2-1,5) a zároveň, 

aby hodnoty posuvu byli přijatelné v poměru rozměrů celé rámové konstrukce.  Tento 

požadavek splnili rozměry jeklu 120x60x3 a tloušťka desky 7mm. 

  

Obr. 18 Posunutí v ose Z [autor] 
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4. Návrh otočného sloupu 

 

Otočný sloup slouží, jako nosná část všech segmentů garážové točny. Skládá se 

z horní části, na kterém jsou segmenty uchyceny a spodní části. Oba díly jsou spolu 

potočně uloženy pomocí otočného ložiska. 

Horní díl středového sloupu se skládá s tlusté ocelové desky s tloušťkou 25 mm a 

o průměru 680 mm. Díra uprostřed desky má průměr 240 mm. Na vrchní části je celkem 

24 děr pro šroub ISO 4017 M20 – 40 8.8, kterými jsou jednotlivé segmenty rámu 

k sloupu uchyceny. Na horní straně desky je uchycený tenký plech tloušťky 2 mm 

pomocí 6 šroubů M5 se zápustnou hlavou, který slouží pouze jako kryt středového 

sloupu, proti zanesení nečistot do ložiska, nebo do mazací sestavy. 

Uprostřed sloupu je uloženo otočné ložisko RKS. 23 0441 [11] viz Obr. 20 od 

firmy SKF, které může přenášet axiální i radiální síly spolu s klopným momentem. Jde 

o valivá ložiska s velkým vnitřním průměrem a nízkou výškou průřezu. Využívají se 

například u jeřábů, větrných turbín, nebo u otočných stolů obráběcích stolů. Mohou být 

opatřena jak vnitřním, tak i vnějším ozubením. 

Při návrhu otočného sloupu bylo nejdříve potřeba stanovit velikost otočného 

ložiska ze známých silových účinků a následně připojovací rozměry horního a spodního 

dílu, které jsem navrhl pomocí připojovacích rozměrů rámu a zároveň pomocí 

návrhových výpočtu pro otočná ložiska v katalogu SKF [11]. 

 

Obr. 19 Konstrukční řešení otočného sloupu [autor] 
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Spodní díl otočného sloupu slouží jako kotvící prvek, který je uložen na 

betonovém základu. Tloušťka stěny sloupu je 10 mm s vnitřním průměrem 408 mm. 

Stěny jsou vyztuženy 8 žebry s tloušťkou 4 mm. Na horní straně je opatřen přírubou 

k uchycení ložiska s 8 vývrty pro šroub DIN EN ISO 4014:199 M16 – 65 se zvýšenou 

pevnostní třídou 10.9. Tyto šrouby jsou doporučeny výrobcem ložisek. 

4.1 Návrh otočného ložiska 

Při návrhu ložiska je potřeba zjistit axiální, radiální a momentové účinky. Axiální 

síla je zapříčiněna tíhovým zatížením od automobilu a rámové konstrukce. V předchozí 

kapitole jsem stanovil rozložení a rozměry rámu. Kde celková hmotnost rámu je určena 

jako součet všech prvků v segmentu. 

                                                   

Vezme-li v potaz přidané hmotnosti od spojovacích prvků, můžeme celkovou 

hmotnost rámu upravit na: 

               

 

 

Obr. 20 Profil otočného ložiska RK. 23 [11] 
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Potom tedy celková axiální síla působící na ložisko je: 

                                                          

Zatížení ložiska je potřeba zvýšit o zatěžovací faktor fL, který vyjadřuje možné 

zvýšení zatížení dle pracovního prostředí. Dle výrobce je uveden zatěžovací faktor pro 

otočné stoly fL = 1,15. 

                                  

Při zvoleném konstrukčním řešení točny, kde nelze přesně určit místo silového 

působení od kol automobilu vzniká nesymetrické zatížení, které vyvozuje klopný 

moment Mt na ložisko otočného sloupu. Nicméně vzhledem k opěrným pojezdovým 

kolům, relativní symetrii a dominantní axiální síle lze uvažovat, že klopný moment je 

nulový. 

        

Radiální silové účinky Fr v ložisku jsou zapříčiněny odstředivou silou a nájezdem 

automobilu na plošinu. Uvažuju-li klidový stav automobilu na plošině a malou rychlost 

otáčení přibližně (1-2) ot·min
-1

, tak lze považovat radiální síly nulové. 
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Na diagramu viz Obr. 21 jsou znázorněny zatěžovací křivky pro točná ložiska. Na svislé ose 

je klopný moment Mt [kNm] a na vodorovné ose je axiální zatížení Far [kN]. Z vypočítané 

maximální axiální síly na ložisko jsem zvolil typ RKS.23 0411 bez ozubení, které odpovídá 

křivka r1 na diagramu. 

4.1.1 Výpočet životnosti otočného ložiska 

Otočné ložisko je zatíženo axiální silou, která je vypočtena z hmotnosti 

konstrukce a automobilu. Otáčky točny: 2 ot·min
-1

. 

       
   

         
  

 

 
 
 

 
   

    
  

       

      
 
 

             

Životnost točného ložiska odpovídá zhruba 19 roků provozu, při 24 hodinovém 

provozu. Skutečná životnost ložiska bude však nižší z důvodu provozu v prašném 

prostředí, což zapříčiní vniku nečistot do ložiska a následného opotřebení. 

4.2 Návrh připojovacích rozměrů přírub 

Ložisko je spojeno s horním dílem sloupu pomocí 12 šroubů DIN EN ISO 

4014:199 M16 – 65. Minimální tloušťka spojovacích přírub ložiska byla stanovena 

podle výrobce ložisek SKF. 

Obr. 21 Diagram dovolených zatížení pro otočné ložisko RKS 23 [11] 
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Pro střední průměr oběžného kola ložiska dm menší než 500 mm je vztah pro 

výpočet tloušťky příruby Smin: 

                               

Skutečná tloušťka příruby: 

        

Minimální tloušťka stěny S1min dolního dílu sloupu byla stanovena vztahem: 

                             

Skutečná tloušťka stěny S1: 

         

Povrch stykových ploch přírub s ložiskem je vybroušen na požadovanou drsnost  

Ra = 3,2 µm s maximálním celkovou tolerancí plochosti 0,1411 mm. 

 

4.3 Mazání otočného ložiska 

Aby otočné ložisko správně fungovalo a byla zajištěna maximální životnost, je 

potřeba zajistit řádné mazání a pravidelná intervaly údržby. Funkcí mazacího oleje je 

vytvoření tenkého filmu mezi valivými prvky a oběžnými drahami, aby se zamezilo 

kontaktu kov na kov. Točná ložiska jsou obecně mazána tukem, což poskytuje 

dodatečnou ochranu proti pronikání nečistot a vody do ložiska.   

Protože otočná ložiska pracují při nízkých rychlostech, může být volný prostor 

mezi kroužky zcela vyplněn mazivem. 

Pro pravidelnou údržbu otočného ložiska a doplnění maziva do ložiska je šesti 

zápustnými šrouby na horní části sloupu připevněn tenký plech, který zakrývá prostor v 

otočném sloupu. Pro mazání ložiska je vzhledem k malým otáčkám a dlouhé životnosti 

ložiska doporučeno využít manuálního mazání. 
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5. Návrh pojezdových kol 

 

Jako otočná podpora rámu na okraji konstrukce byla zvolena pojezdová kola 

NOVATECH [12] viz Obr. 22 z litiny a běhounem z polyuretanu. Montážní rozměry 

pojezdového kola: průměr 125 mm, šířka běhounu 50 mm, šířka náboje 54 mm a 

průměr náboje 20 mm. Kolečko umožňuje unést statické zatížení do 1100 kg a 

dynamické zatížení do 550 kg. V kolečku jsou uložena dvě jednořadá kuličková ložiska 

od firmy SKF označení ložisek 6006-2RS1 [11], které mají dynamickou únosnost 13,8 

kN a statickou únosnost 8,3 kN. Polyuretanové povlak kola zajišťuje tichý provoz a 

oproti litinovým kolům omezují míru prokluzu. 

Celkem 18 pojezdových kol je umístěno 4 320 mm od středu otočného sloupu, 

kde popírají rám a zajišťují rozložení váhy na kolejnici. Počet kol by zvolen, tak aby 

splňoval hodnotu dynamického zatížení kol a zároveň zajišťoval stabilitu rámu. Počet 

kol by tedy měl být vyšší než počet segmentů rámu. 

 

 

 

  

Obr. 22 Pojezdové kolo NOVATECH [12] 
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5.1 Sestava pojezdového kola 

Kolo viz Obr. 23 je uloženo v domku z konstrukční ocele pomocí šroubu DIN EN 

24014 M18–110, matice a dvou podložek. Tloušťka stojných plechů s žebry, které 

podepírají  kolo je 12 mm, tloušťka dolního plechu domku je 15 mm. Domek je spojen 

se spodní deskou pomocí čtyř závitových tyčí M12-140. Na každé závitové tyči jsou tři 

matice M12 a tři podložky. Tento způsob upevnění pojezdových kol umožňuje případné 

vyrovnání nerovnosti povrchu, na kterém je spodní deska uchycena. Spodní deska má 

tloušťku 20 mm a je opatřen čtyřmi děrami se závitem. 

5.2 Výpočet životnosti ložisek pojezdových kol 

Pojezdová kola se odvalují po kolejnici, která je připevněna k rámu. Průměr, na 

kterém dochází ke styku kol s kolejnicí je dkolej = 4 320 mm. Průměr pojezdového kola 

je dpojezd = 125 mm. Pro výpočet životnosti ložiska 6006 [11], je potřeba nejdříve 

vypočítat otáčky pojezdového kola. 

                                  

                               

Obr. 23 Uchycení pojezdových kol [autor] 
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Kde Pp se spočítá jako celkové zatížení rozdělené počtem pojezdových kol 

   
    

       
 

      

  
         

Životnost ložiska pojezdového kola odpovídá při 24 hodinovém provozu zhruba 

dvou a půl roku provozu. 
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6. Návrh pohonu točny 

Návrh pohonu se skládá z návrhu elektromotoru a návrhu hnacího mechanismu 

točny. Pro návrh pohonu točny je nejdříve potřeba zjisti potřebný krouticí moment, 

který uvede točnu z klidu do rotačního pohybu. 

K výpočtu krouticího momentu, potřebuji znát celkový moment setrvačnosti, 

který získám jako součet dílčích momentů setrvačností dílů, které konají rotační pohyb. 

Do celkového momentu setrvačnosti je započítaná horní deska rámu, rámová 

konstrukce a kolejnice s cévovým kolem. 

Dalším krokem k zjištění potřebného krouticího momentu je určení zrychlení, 

které se určí ze zvolených otáček točny a času rozběhu. 

6.1.1 Výpočet momentu setrvačnosti 

Moment setrvačnosti pro horní desku rámu a rámovou konstrukci byl určen 

v programu INVENTOR PROFESSIONAL, kde po přidělení materiálu k modelu je 

vzata hodnota momentu setrvačnosti k ose otáčení. Celkový moment rotačních součástí 

se musí vynásobit počtem segmentů, který je jak u rámu, tak i u desky roven 12. 

                              

                                

Moment setrvačnosti kolejnice se vypočítá jako mezikruží, kde dk1 a dk2 jsou 

průměry kolejnice. 

       
 

 
          

   

 
 
 

  
   

 
 
 

  

       
 

 
         

    

 
 
 

  
    

 
 
 

                

Model pro výpočet momentu setrvačnosti od automobilu jsem nahradil tenkou 

obručí o poloměru 1440 mm a hmotností 3 500 kg. 

                 
                            

Celkový moment setrvačnosti se stanoví jako součet všech dílčích součástí 
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6.1.2 Výpočet zrychlení točny 

Z otáček točny 2 ot·min
-1 

stanovím úhlovou rychlost v radiánech za sekundu 

   
          

  
 

     

  
               

Čas rozběhu točny tt = 4 sec 

   
  

  
 

     

 
                 

6.1.3 Výpočet krouticího momentu na točně 

Kroutící moment na točně se stanoví z celkového momentu setrvačnosti a 

zrychlení točny 

                                           

6.2 Výpočet třecích momentů 

K celkovému momentu na točně je potřeba přičíst krouticí moment, který vznikne 

odporem valivých prvků. 

6.2.1 Výpočet třecího momentu ložiska v pojezdovém kole 

Parametry ložiska 6006 [11]: rL1 poloměr valného tělesa, rL2 valivý poloměr 

ložiska, ξ1 rameno valivého odporu, iL1 je počet ložisek, v každém pojezdovém kole jsou 

dvě ložiska a celkem je 18 pojezdových kol. 

    
   

    

   
   

 
     

      
  

 
         

                                  

                              

6.2.2 Výpočet třecího momentu pojezdového kola 

Parametry pojezdového kola: rkolo poloměr kola, ξ2 rameno valivého odporu, i2 je 

počet kol 
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6.2.3 Výpočet třecího momentu k středu otáčení 

V předchozích dvou výpočtech byl stanoven krouticí moment ložiska a 

pojezdového kola. V tomto výpočtu stanovíme celkový moment pojezdu k ose rotace 

točny. 

Parametry výpočtu: rkolej poloměr osy po které se pojezdové kolo odvaluje. 

                                            

        
        

     
 

      

      
             

                                                 

6.2.4 Výpočet třecího momentu otočného ložiska 

Parametry otočného ložiska [11]: rL3 poloměr valného tělesa, rL4 valivý poloměr 

ložiska, ξ1 rameno valivého odporu. 

    
       

   
 

           

  
        

                                

6.3 Výpočet celkového krouticího momentu na točně 

Celkový krouticí moment se stanoví jako součet všech krouticích momentů 

                                                          

6.3.1 Výpočet krouticího momentu na pastorku 

     
  

      

 
 
    

     
 

      

   
 
  

   
           

Kde zpas je počet zubů pastorku a zkolo je počet zubů spolu zabírajícího kola. 

Z převodového poměru vypočítám požadované otáčky pastorku. 
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6.3.2 Výpočet elektromotoru 

Jako pohonnou jednotku jsem vybral elektromotor s integrovanou šnekovou 

převodovkou. Pro volbu pohonné jednotky potřebuji znát výkon a celkový převodový 

poměr.  

  
  

      

 
    

      

   
                 

  
  

  

    
 

 
     

     
       

Pro pohon točny byl vybrán 4-pólový asynchronní elektromotor od firmy 

BONFIGLIOLI [13] s kotvou na krátko s výkonem 2,2 kW a otáčkami 1 400 ot·min
-1 

při frekvenci sítě 50 Hz. Šneková převodovka má celkový převodový poměr ic = 60. 

Důvodem vybrání výkonnějšího motoru je šneková převodovka, která má malou 

účinnost. Při kontrole elektromotoru s výkonem 1,5 kW, byl krouticí moment na 

pastorku nedostačující. 

 

6.4 Kontrola zvoleného elektromotoru 

Vzhledem k tomu, že se vypočítané parametry neshodují s vybraným 

elektromotorem, je potřeba vypočítat skutečné hodnoty momentu a otáček. Nejdříve se 

provede kontrola krouticího momentu pastorku. 

          
  

  
       

   

     
          

Obr. 24 Elektromotor s převodovkou BONFIGLIOLI [13] 
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Kvůli změně celkového převodového poměru, je třeba vypočítat skutečnou 

rychlost otáčení točny. 

     
  

  
 

    

  
               

      
    

     
      

  

   
                     

Výsledná rychlost otáčení točny je nepatrně menší, než zvolená rychlost. 

6.5 Návrh hnacího pohonu 

Návrh hnacího mechanismu točny se skládá z návrhu cévového kola a spolu 

zabírajícího pastorku. Při návrhu pohonu jsem vybíral z katalogu pro cévova soukolí od 

firmy TSUBAKI [6]. 

Pro pohon točny bylo vybráno cévové kolo PDU50 s 260 čepy a průměrem 

4138,03 mm. Tento rozměr byl zvolen tak, aby se cévové kolo dalo uchytit vedle 

pojezdových kol na kolejnici a zaručil tak dostatečné rameno pro krouticí moment 

pastorku. 

Název Rozměr Jednotky 

Označení kola PDU 50   

Rozteč čepů 50 [mm] 

Průměr rolny 25,4 [mm] 

Celková šířka kola 52 [mm] 

Vnitřní šířka kola 28 [mm] 

Díra pro čep 12,8 [mm] 

Vnější průměr kola 4194 [mm] 

Vnitřní průměr kola 4083 [mm] 

Průměr os čepů 4138,03 [mm] 

Počet segmentů 12 [-] 

Spojovací šroub M12 [-] 

Tab. 2 Parametry cévového kola od firmy TSUBAKI [6] 
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6.5.1 Kontrola tangenciální síly v zubu 

V tomto výpočtu se kontroluje, zda je zvolený hnací mechanismus schopný 

přenést sílu z pastorku na točnu. Dovolená tangenciální síla pro pastorek PDU 50 z oceli 

Fpo =31,7 kN. 

           
  

 
 

Kde Da je průměr roztečné kružnice, ve které síla působí. 

     
       

  
 

        

       
                    

         

                 

Vybraná hnací jednotka vyhovuje dovolenému tangenciálnímu zatížení. 

6.5.2 Materiál 

Materiál rámu cévového kola pro běžné použití v nekorozivním prostředí je 

z válcované oceli. Rolny a čepy jsou z legované oceli a pastorek z uhlíkové oceli. 

Provozní teplota je od -10 °C do 150 °C. 

 

Název Rozměr Jednotky 

Označení kola PDU 50 
 

Rozteč čepů 50 [mm] 

Průměr zubové díry 25,4 [mm] 

Šířka zubu 24 [mm] 

Průměr náboje 150 [mm] 

Průměr hlavy zubu 386 [mm] 
Průměr roztečné 

kružnice 
353,74 [mm] 

Šířka náboje 140 [mm] 

Počet zubů 22 [-] 

Tab. 3 Parametry pastorku od firmy TSUBAKI [6] 
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6.5.3 Konstrukce cévového kola 

Cévové kolo se skládá ze dvou plechů s tloušťkou 12 mm, které jsou k sobě 

spojeny dutým kolíkem s rolnou. Upevnění kola ke kolejnici zajišťuje šest šroubů M12 

s vnitřním šestihranem pro jeden segment kolejnice. 

6.6 Konstrukční řešení uložení elektromotoru 

Převodová skříň šnekové převodovky obsahuje ze spodní strany vývrty pro 

uchycení. Na spodní stranu skříně je přišroubována ocelová deska o tloušťce 5 mm, 

který je čtyřmi šrouby M12 volně spojen s rámovou konstrukcí. Pohon je uložen na 

rámu tak, aby mu byl umožněn přísuv ke kolejnici, tím je zajištěn správný přenos 

momentu mezi pastorkem a cévovým kolem. Přisuv převodovky s motorem je 

realizován pomocí dvou závitových tyčí M10 – 80/160, které jsou opatřeny válcovou 

hlavou na jedné straně. Hlava závitové tyče je na jedné straně uchycena ve stojném 

plechu, který je přivařen k desce a na druhé straně v kostce s vnitřním závitem, která je 

přivařena k rámu. Na konci závitové tyče je matice, která slouží k utahováni, a tím 

vyvozuje posuv skříně. 

Svařovanou rámovou konstrukci tvoří 2 normalizované U profily ČSN 42 5571-

UE 6,5 s délkou 800 mm a 2 profily ČSN 42 5571-UE 6,5 s délkou 200 mm. Kratší U 

profily jsou umístěny pod deskou s převodovou skříní, zatímco delší jsou umístěny 

podél převodové skříně. 

Obr. 25 Pohonná jednotka s hnacím mechanismem točny [autor] 
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7. Závěr 

V této bakalářské práci byl proveden konstrukční návrh točny pro osobní 

automobily. Točna je určena do vnitřních, nebo venkovních prostor, kde zjednodušuje 

manipulaci s automobily v jinak nepřístupných prostorech a je uložena na betonovém 

základě. Návrh vycházel pouze ze zadané maximální nosnosti točny a to 3,5 tuny. 

V úvodní části jsou nastíněná konstrukční řešení točen pro automobily od 

několika konkurenčních firem, dále jsou zde popsány základní prvky, z kterého se točna 

skládá a možnosti volby hnacího mechanismu. 

Hlavní částí práce bylo návrh tvaru a určení potřebných rozměrů jeklů a desky 

horní rámové konstrukce. Z rozměrů jsem určil hmotnost rámové konstrukce, která je 

zásadní pro výpočty dílčích členů. Návrh rámu je řešen metodou konečných prvků 

v programu Abaqus, kde modelem vstupu je jeden segment rámu z dutých 

obdélníkových profilů a ocelové desky. Zatížení modelu je určeno z jednoho kola 

automobilu a rozloženo na stykovou plochu pneumatiky. 

V další kapitole byly provedeny výpočty dílčích prvků točny. Pro pohon točny byl 

zvolen pohonná jednotka od firmy BONFIGLIOLI, která se skládá z šnekové 

převodovky a elektromotoru o výkonu 2,2 kW. Jako hnací mechanismus točny pro 

převod krouticího momentu bylo navrženo cévové kolo s pastorkem “Pin Gear“. 

Práci doplňuje 3D CAD model navržené točny, který byl vymodelován 

v programu Autodesk Inventor Proffessional 2020. 
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