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KONTROLA ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE 

SPOJENÍ NÁBOJE S HŘÍDELEM 

POMOCÍ PŘESAHU 

 

CONTROL TO ENSURE THE HUB CONNECTION WITH THE SHAFT BY MEANS OF 

OVERHANG 

 

Tomáš Náhlík, Petr Hrubý1 

 

Tomáš Náhlík působí jako odborný asistent na Katedře informatiky a přírodních věd, Ústavu 

technicko-technologického, Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích v 

České republice. V rámci své odborné činnosti na pracovišti se věnuje problematice 

zpracování dat a analýze obrazu, aplikacím a výuce matematiky, fyziky a informatiky. 

Petr Hrubý působí jako docent na Katedře strojírenství Ústavu technicko-technologického 

Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích v České republice. Ve svém 

výzkumu se věnuje problematice matematického modelování strojních součástí se zaměřením 

na dimenzování rotujících částí mechanismů strojů.  

 

Tomáš Náhlík is an assistant professor at the Department of Informatics and Natural Sciences, 

Faculty of Technology, Institute of Technology and Business in České Budějovice, Czech 

Republic. As part of his professional work at the workplace he deals with data processing and 

analysis of images, applications and teaching of mathematics, physics and informatics. 

Petr Hrubý works as an asociated profesor at the Department of Mechanical Engineering of 

the Faculty of Technology at the Institute of Technology and Bussines in České Budějovice in 

Czech Republic. Him research is devoted to problems of mathematical modeling of machine 

parts with focus on dimensioning of rotating parts of machine mechanisms.  

 

Abstract 

The problems described in the contribution will serve as a basis for the formulation of the 

mathematical model, the method of solving and processing the software of the module for the 

design of the hub connection with the overlap of the rotary parts of the gear pumps within the 

Program for Support of Applied Research and Experimental Development ALFA 

TA04010579 of the Technology Agency of the Czech Republic. The aim is to create a 

modular interactive computing system that allows the designer to solve the problem of 

individual types of engineering calculations of the gear pump, both in the design calculations 

phase and in the phases of functional control and strength control. The system will also 

include modules for analysing cyclical load effects on component dimensioning and resonant 

                                                           
1 Adresa pracoviště: Mgr. Tomáš Náhlík, Ph.D., Doc. Ing. Petr Hrubý, CSc., Vysoká škola technická a 

ekonomické, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, Česká Republika 

E-mail: nahlik@mail.vstecb.cz, dochruby@mail.vstecb.cz 
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states in an operational design mode, supported by a local computing system, a desktop 

computer, or a laptop. 

Key words: pump, gear, rotating, component, overlap, load, strength, function 

 

Abstrakt 

Problematika popsaná v příspěvku bude sloužit jako východisko při formulaci matematického 

modelu, metody řešení a zpracování programového vybavení modulu pro návrh spojení 

náboje s přesahem rotujících částí zubových čerpadel v rámci Programu na podporu 

aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA TA04010579 Technologické 

agentury České republiky. Cílem je vytvořit modulární interaktivní výpočtový systém 

umožňující konstruktérovi řešit izolovaně problematiku jednotlivých typů inženýrských 

výpočtů zubového čerpadla, a to jak ve fázi návrhových výpočtů, tak ve fázích kontroly 

zajištění funkce a pevnostní kontroly. Systém bude zahrnovat rovněž moduly pro analýzy 

vlivu cyklického zatížení na dimenzování součástí a rezonančních stavů operativně, v běžném 

pracovním režimu konstruktéra, s podporou lokálního výpočetního systému, stolního 

počítače, či notebooku. 

Klíčová slova: čerpadlo, zubové, rotující, součást, přesah, zatížení, pevnost, funkce 

 

Úvod 

Požadavek konstruktérů z praxe je vytvoření malého univerzálního výpočtového systému pro 

modelaci a analýzu různých kloubových a hřídelových spojení, protože současné velké 

systémy nejsou vhodné pro malé a střední podniky. Proto v rámci Programu na podporu 

aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA TA04010579 Technologické 

agentury České republiky vzniká modulární interaktivní výpočtový systém umožňující 

konstruktérovi řešit izolovaně problematiku jednotlivých typů inženýrských výpočtů 

zubového čerpadla v různých fázích návrhu i konstrukce, ať už se jedná o fázi návrhových 

výpočtů či fázi kontroly zajištění funkce a pevnostní kontroly. 

Samozřejmě vývoj takového systému probíhá v určitých krocích. Začíná to vytvořením 

matematického modelu, algoritmizací daného problému, následuje vývojový diagram a 

vytvoření programu.  

 

Vytváření modelu 

Jedním z aktuálních inženýrských problémů, které vyplývají z praxe, je modelování a řešení 

problému spojení náboje s hřídelem s přesahem. Toto spojení se obvykle nazývá jako 

lisovaný spoj, případně nalisované spojení. 

Z teoretického hlediska tento návrh vychází z teorie nekonečně dlouhých silnostěnných 

nádob. V tomto modelu se nacházejí tři hlavní napětí – radiální σr, tečné (obvodové) σt a 

axiální σa, přičemž axiální napětí je nulové. Radiálního a tečného napětí využijeme při 

konstrukci pevnostní podmínky součástí podílejících se na spoji, zejména náboje. 

Z hlediska vytváření systému pro konstruktéry se budeme v tuto chvíli zabývat nejnižší úrovní 

– formulací základního matematického modelu a jeho ověřením. 

V první kroku při návrhu hřídele je potřeba stanovit minimální plochu průřezu, kterou je 

nutné konstrukcí zajistit. Základem je dovolené smykové napětí v krutu při konstantním 
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časovém průběhu zatěžujícího krouticího momentu Mk(t). Abychom získali dovolené napětí 

v krutu τD, musíme zvolit materiál. Pokud budeme uvažovat osově symetrické průřezy 

rotujících částí, pak pro plný kruhový průřez z definice platí dle Hájek et al (1988):  

 

𝜏𝐾 =
𝑀𝐾

𝑊𝐾
 

 

Za maximální provozní napětí τK dosadíme τD. Po dalších úpravách a dosazeních získáme 

minimální průměr hřídele, který je nutné zajistit jako: 

 

𝑑 = (
16

𝜋
∙
𝑀𝐾

𝜏𝐷
)

1
3

 

 

Pokud průřez bude mít tvar mezikruží, bude modul odporu: 

 

𝑊𝐾 =
𝜋𝐷3

16
[1 − (

𝑑

𝐷
)
4

] 

 

Kromě určení průřezu je nutné při návrhu určit i délku minimálního přesahu, která zaručí 

funkci spoje. Pro tento výpočet použijeme teorie silnostěnných nádob (viz Kolektiv 1979),  

 

∆𝑟2 =
𝑟2
𝐸
(
𝑟3
2 + 𝑟2

2

𝑟3
2 − 𝑟2

2 + 1)𝑝2 

 

kde p2 je minimální tlak potřebný pro zajištění funkce spoje, E je Youngův modul pružnosti 

v tahu (tlaku), Δr2 je požadovaný přesah a r2 a r3 odpovídá poloměru náboje. 

 

Kontrola zajištění funkce spoje a analýza pevnosti jeho součástí 

Na základě stanoveného krouticího momentu (Bolek a Kochman 1989) 

 

𝑀𝐾 =
𝜋

2𝑘
𝑑2 ∙ 𝑙 ∙ 𝑝 ∙ 𝑓 

 

kde l je délka spoje v metrech, d jmenovitý průměr hřídele v metrech, p tlak ve stykové ploše 

v pascalech, f součinitel smykového tření a k provozní součinitel. 

Výpočet krouticího momentu je zásadně ovlivněn součinitelem smykového tření f. Jeho volba 

je kritická a vyžaduje nejen dohledání tabulkové hodnoty, ale je potřeba zohlednit stav a 

kvalitu montovaných součástí, použité materiály, drsnosti a čistotu povrchů. Také je nutné 

zahrnout jisté zkušenosti, případně provést experimenty pro ověření. 

V literatuře lze dohledat přibližné hodnoty f v klidu v knize autorů Bolek a Kochman (1989): 

 

 Obě součásti z oceli, kalené a broušené, čep válcový, lisováno za studena, pak  

 𝑓 = 0,10 − 0,15 
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 Stejné materiály, čep válcový, plochy hladce obrobené, lisováno za studena, pak 

 𝑓 = 0,12 − 0,20 

 Stejné materiály, čep kuželovitý, lisováno za studena, pak     

 𝑓 = 0,15 − 0,18 

 Litinová součást na válcovém ocelovém čepu, lisováno za studena, pak   

 𝑓 = 0,10 − 0,16 

 Obě součásti z oceli, plochy hladce obrobené, lisováno za tepla, pak   

 𝑓 = 0,15 − 0,25 

 

Provozní součinitel k bude roven dvěma, za předpokladu pulzujícího průběhu provozního 

zatížení, tedy amplitudy cyklického zatížení rovnající se předpětí. To nám dává horní krouticí 

moment rovný dvojnásobku jmenovitého momentu. 

Pro analýzu pevnosti součástí spoje lze aplikovat Guestovu hypotézu maximálního 

smykového napětí. Pevnostní analýza τmax je vhodná pro tvárné materiály, pro něž jsou 

dovolená napětí v tahu a tlaku přibližně stejná, 𝜎𝐷𝑡 = 𝜎𝐷𝑑 = 𝜎𝐷. Pak lze pevnostní podmínku 

formulovat tak, že průměr největší Mohrovy kružnice uvažované napjatosti smí být nejvýše 

roven dovolenému napětí σD.  

Guestova podmínka pevnosti (viz Hájek et al 1988), stejně jako Trescova podmínka plasticity 

může být znázorněna v Mohrově rovinném diagramu (𝜎, 𝜏), viz. obr. 1. Pokud zakreslíme do 

toho diagramu také kružnici prostého tahu (tlaku) pro mez kluzu σK a kružnici prostého tahu 

(tlaku) pro dovolené napětí σD, pak musí platit, že největší z Mohrových kružnic zkoumané 

napjatosti se smí nejvýše dotýkat tečny m pro splnění podmínky plasticity. Pro splnění 

podmínky pevnosti se smí dotýkat nejvýše tečny d, přičemž 𝑚(𝜏) =
𝜎𝐾

2
 a 𝑑(𝜏) =

𝜎𝐷

2
. 

 

 
Obr. 1 – Mohrův rovinný diagram (viz Hájek et al 1988) 

Zdroj: vlastní 

 

V námi uvažovaném případě platí, že 𝜎3 = 0, 𝜎2 = −𝑝 a 𝜎1 stanovíme z rovnice při výpočtu 

minimálního přesahu. 

Pro pevnostní kontrolu spoje lze využít také hypotézu maximálního normálového napětí (viz 

Hájek et al 1988). Tato hypotéza udává, že při prostorové napjatosti dojde k poruše tehdy, 

pokud největší tahové (tlakové) normálové napětí |𝜎𝑚𝑎𝑥| dosáhne hodnoty pevnosti materiálu 

v tahu (tlaku). Extrémní tahové, či tlakové napětí prostorové napjatosti je vždy jedno 
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z hlavních napětí 𝜎1, 𝜎2, 𝜎3, lze proto podmínky dosažení mezního stavu porušení při 

statickém namáhání zapsat ve tvaru: 

𝜎1 = 𝜎𝑃𝑡, 𝜎1 = −𝜎𝑃𝑑 

𝜎2 = 𝜎𝑃𝑡, 𝜎2 = −𝜎𝑃𝑑 

𝜎3 = 𝜎𝑃𝑡, 𝜎13 = −𝜎𝑃𝑑 

 

Obecně: 

Pro tah: 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑃𝑡 

 Pro tlak: |𝜎𝑚𝑎𝑥| = 𝜎𝑃𝑑 

 

Nahradíme-li v rovnicích napětí na mezi pevnosti dovoleným napětím 𝜎𝐷𝑡 =
𝜎𝑃𝑡
𝑘
, 𝑟𝑒𝑠𝑝.

𝜎𝑃𝑑
𝑘

 a při 

𝜎3 = 0 

−𝜎𝐷𝑑 ≤ 𝜎1 ≤ 𝜎𝐷𝑡 

−𝜎𝐷𝑑 ≤ 𝜎2 ≤ 𝜎𝐷𝑡 

 

Hypotéza 𝜎𝑚𝑎𝑥 platí s odpovídající přesností pro křehké materiály nebo pro napjatosti 

vyvolávající křehký stav materiálu. 

 

Závěr 

Ve firmách se ve stále větší míře využívají systémy pro dynamické plánování výroby. Tyto 

postupy a systémy zaručují rychlejší reakci firmy na požadavky zákazníka, ale také tím 

znesnadňují práci konstruktéra, na kterého jsou tímto kladeny větší požadavky na rychlost 

reakce při změně úlohy. Velké výpočetní systémy, popřípadě ruční zpracování inženýrské 

úlohy neumožňují patřičně rychlou reakci. Proto je potřeba vytvořit modulární platformu či 

soubor jednodušších univerzálních interaktivních programů, které umožní konstruktérovi 

rychleji reagovat na přání firmy, resp. zákazníků. 

V tomto článku byl popsán pouze jeden z několika nutných kroků – vytvoření matematického 

modelu a testování části návrhu. Na základě těchto matematických odvození v budoucnu 

vznikne algoritmus a následně i použitelný program. 

 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: Prof. RNDr. 

Josef Mikeš, DrSc. 

 

Poděkování: Tento článek vznikl za podpory projektu TAČR č. TA04010579. 
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