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Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Hlavní kritérium pro v!b"r

V!b"r mezi r#zn!mi typy disponibilních $roub# a matic se obvykle provádí na základ" t"chto faktor#:

V!b"r #roubu

Pracovní prost"edí

V pracovním prost%edí, v n"m& se nevyskytují specifická oxida'ní nebo korozivní 'inidla, lze pou&ít $rouby z oceli C45. Tam, kde není 
spln"na v!$e uvedená podmínka, doporu'ujeme pou&ít nerezové $rouby z oceli Inox A2 nebo $rouby z oceli Inox A4, které jsou vhodné 
p%edev$ím v t"chto p%ípadech:

• s relativní vlhkostí vy$$í ne& 70/80%.
• pono%ené ve vod", a to i v mo%ské vod".
• p%i v!skytu specifick!ch korozních 'inidel, jako nap%. chlorid#. V p%ípad" siln" korozivních 'inidel kontaktujte p%ímo na$e technické 

odd"lení.
• tam, kde vzhledem ke specifick!m konstruk'ním po&adavk#m není &ádoucí oxidace jednotliv!ch díl#, nap%íklad v potraviná%ském 

pr#myslu, se $rouby pou&ívají ve spojení s maticemi HDA.
• kde $rouby nejsou p%ístupné pro ú'ely mazání. Zejména spárované s maticemi ze samomazného plastu pro „bezúdr&bové“ montá&e.
• tam, kde je provozní teplota spí$e vy$$í, nebo( oceli Inox A2 a Inox A4 mají vy$$í “teplotu strusky”, co& je zp#sobeno austenitickou 

strukturou materiálu, a to i p%i teplot" okolního prost%edí.

P"esnost polohování

U polohovacích $roub# je nutné mít pod kontrolou chybu v rozte'i $roubu.
Zákazník#m poskytujeme $rouby s t%ídami p%esnosti 50 (50 µm/300 mm), 100 (100 µm/300 mm) a $rouby t%ídy 200 (200 µm/300 mm) 
jak z oceli C45, tak z oceli Inox A2.
Pro standardní $nekové dopravníky lze pou&ít $rouby t%ídy 200.

Nevratnost

Zcela ireverzibilní (nevratné) jsou trapézové $rouby s úhlem $roubovice < 2°30'.

Ve v$ech ostatních p%ípadech je mo&n! p%enos kroutícího momentu na hnací ústrojí, je-li $roub pevn" ulo&en, a zatí&ení je p%ená$eno na 
matici (p%edev$ím p%i v!skytu vibrací). Vysoké míry nevratnosti/ireverzibility se dosahuje a& do 5 nebo 6 stup)#.

V!b"r matice

Pracovní prost"edí

Materiály pou&ívané k v!rob" matic, dodávan!ch na$im zákazník#m, a to jak bronz, tak nerezová ocel Inox 303, jsou dostate'n" odolné 
v#'i b"&n!m oxida'ním 'inidl#m, které sevyskytují p%i r#zn!ch zp#sobech pou&ití trapézov!ch $roub#/matic. V p%ípad" siln" korozivních 
'inidel kontaktujte p%ímo na$e technické odd"lení.

Pro aplikace, u nich# není p"ípustné pou#ití p"ídavného maziva (tuku nebo oleje) doporu$ujeme pou#ít rapézové matice ze 
samomazného plastového materiálu.

Pou#ití plastov%ch materiál& je velmi úzce spojeno s reáln%mi provozními podmínkami, proto je nutné problém konzultovat s na!ím 
technick%m odd'lením a nespoléhat se pouze na intuitivní v%b'r. To je dáno tím, #e plasty $asto mají vynikající samomazné 
vlastnosti, ale sou$asn' mají ur$itá omezení t%kající se pracovní teploty nebo problém& s hygroskopi$ností $i n'kter%ch 
mechanick%ch vlastností, je# nemusí b%t vhodné pro dan% zp&sob pou#ití. P"edb'#ná anal%za mo#ného zp&sobu pou#ití je tedy 
v t'chto p"ípadech nezbytná, chcete-li dosáhnout kvalitních a uspokojiv%ch v%sledk&.
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Hlavní kritérium pro dimenzování

Stanovení správn!ch rozm"r# páru, sestávajícího z trapézového $roubu a trapézové matice, se provádí s p%ihlédnutím k t"mto t%em 
aspekt#m:

1. dimenzování na opot%ebení

2. dimenzování na kritické namáhání na ohyb

3. dimenzování na kritické rychlosti

Aby pár trapézového $roubu a matice zaji$&oval po'adovanou funk(nost, musí b!t správn" nadimenzován na v$echny t%i p%ede$lé body.

Dimenzování na opot"ebení

Pár trapézov! $roub/trapézová matice je systém, kter! se pou'ívá ji' dlouhou dobu v mnoha r#zn!ch aplikacích k p%em"n" rota(ního 
pohybu na pohyb lineární. Celková síla p#sobící na $roub (Pt) je dána vyu'itelnou silou (Pu), která p#sobí na matici. Vztah Pu/Pt = K 
definuje ú(innost systému, která závisí hlavn" na koeficientu t%ení mezi dosedacími plochami $roubu a matice, a na úhlu sklonu $roubovice 
závitu. P%i v!skytu kluzného t%ení tedy máme (ást síly, která se p%i ka'dém pohybu p%em")uje na teplo. Práv" díky zkoumání tohoto 
kluzného t%ení je mo'né stanovit parametry, které umo'ní správnou funk(nost spojení $roubu a matice.  Sledovan!m kritériem je omezení 
tlaku dosedací plochy na bok závitu tak, aby bylo zaji$t"no plynulé kluzné t%ení mezi dv"ma plochami, a aby se p%ede$lo t%ení, které 
by mohlo naru$it materiál trapézové matice. Je omezen rovn"' v!sledek pxVst (p= tlak dosedací plochy/povrchov! tlak a Vst= rychlost 
klouzání na st%ední pr#m"r závitu) tak, aby se omezila síla, která se p%em")uje na teplo. To umo')uje udr'et teplotu dosedacích ploch na 
p%ijatelné úrovni. Toto omezení je d#le'ité, nebo& p%i pou'ití bronzov!ch matic je nutné nepo$kodit mazivo, zatímco p%i pou'ití matic ze 
samomazn!ch plastov!ch materiál#, do nich' se nep%idává 'ádn! dal$í olej (i tuk, je t%eba kontrolovat teplotu, proto'e p%i vy$$ích teplotách 
je p%ípustná hodnota pxVst ni'$í.

V#po$et tlaku dosedací plochy “p”

Tlak dosedací plochy „p“ se vypo(te pomocí tohoto vzorce:

(1) p = 

(2) At = Y • dm • Z • H1

Pro standardní matice jsme v tabulkách uvedli hodnotu At pro ka'd! jednotliv! typ trapézové matice.

V#po$et rychlosti klouzání “Vst”

Rychlost klouzání lze vypo(ítat pomocí jednoho z t"chto dvou vzorc#:

máme-li ji' definováno, p%i jakém po(tu otá(ek za minutu se má $roub otá(et:

(3) Vst =

máme-li ji' definováno, p%i jaké rychlosti posuvu se má matice posouvat:

(4) Vst =

p%ipomínáme, 'e po(et otá(ek $roubu za minutu a rychlost posuvu jsou dány vztahem:

(5) n = 

F
At

n • P
1000 • sen D

Vtr
sen D

1000 • Vst
P

F = Axiální síla [N]
At = Celková dosedací plocha mezi ozuby $roubu a ozuby matice na plo$e kolmé k ose [mm2]

n = po(et otá(ek $roubu za minutu
P = stoupání závitu [mm]
D = úhel sklonu $roubovice závitu

Vst = rychlost klouzání na st%ední pr#m"r [m/min]
Vtr = rychlost posuvu [m/min]
D = úhel sklonu $roubovice závitu

n = po(et otá(ek za minutu
Vtr = rychlost posuvu [m/min]
P = stoupání závitu [mm]

dm = st%ední pr#m"r závitu [mm]
H1 =  radiální rozm"r dosedací plochy mezi 

$roubov!m ozubem a maticov!m ozubem [mm]
Z  = po(et do sebe zapadajících zub#

h matice [mm]
ucinna roztec [mm]
pocet chodu zavitu

Z =

( )

[otá(ky]
min.
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Ú!innost

Ú!inností se rozumí schopnost systému "roub/matice p#em$%ovat rota!ní pohyb na pohyb lineární. Tento parametr umo&%uje posoudit, 
jaká !ást energie p#i otá!ení se p#em$%uje na energii u&ite!nou pro lineární posuv, tj. kolik energie se disipuje na teplo.

Lze ji spo!ítat pomocí tohoto vzorce (9):

���K =

'íselné hodnoty ú!innosti pro v"echny mezní parametry jsou uvedeny v tabulce „Technické údaje t(kající se "roub)“ na stran$ 48

Graf ".8: Ú"innost

Graf !. 8 ukazuje, &e ú!innost je tím vy""í, !ím vy""í je úhel "roubovice závitu "roubu, a pro disipaci men"ího mno&ství energie na teplo 
doporu!ujeme pou&ít "rouby s co nejvy""ím úhlem sklonu "roubovice podle typu pou&ití (pozor na nevratnost systému). Ú!innost je nep#ímo 
úm$rná také dynamickému koeficientu t#ení, tj. p#i pou&ití materiál) s ni&"ím koeficientem t#ení se sní&í pl(tvání energií. Práv$ z t$chto d)vod) 
vyrábíme p#esné válcované trapézové "rouby s velmi nízk(m stupn$m drsnosti na bo!ní stran$ ozubu, v&dy ni&"ím ne& 1 µm Ra (obvykle 
0,2 ÷ 0,7 µm). Krom$ toho jsme vyrobili p#írubové matice s plastového materiálu, kter( je vysoce odoln( v)!i opot#ebení a samomazn(, 
a garantuje velmi nízké hodnoty koeficientu t#ení bez nutnosti mazání. Dynamick( koeficient t#ení, f ! 0,1, p#i prvním rozpojení ! 0,15.

1 – f • tgD

1+ f
tgD

K = ú!innost
f = dynamick( koeficient t#ení mezi materiálem "roubu a materiálem matice
D = úhel sklonu "roubovice závitu
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V!po"et kroutícího momentu Mk

Kroutící moment nutn! k uvedení systému "roub/matice do pohybu, se vypo#te s pomocí této rovnice (10):

   Mk =

P"íklad v#po$tu:

Je t$eba stanovit kroutící moment nutn! pro pohyb "roubu Tr 30%6 ve spojení s maticí HCL Tr 30%6 P1 dx (s prav!m stoupáním závitu).

Axiální síla k p$ekonání odporu = 10.000 N Stoupání "roubovice = 6 mm

K = 0,26

Kroutící moment =                                  =                                         = 36,7 N • m

Tato hodnota kroutícího momentu nepo#ítá s v!konem pohybliv!ch orgán&, které se pohybují spolu se "roubem, jako nap$. lo'isek, $emen& 
nebo jin!ch hnacích ústrojí.   P$i projektování je t$eba po#ítat s nav!"ením o 20/30 % oproti teoretické hodnot(. P$i pou'ití elektromotor& 
s nízk!m záb(rn!m momentem je t$eba po#ítat s nav!"ením o 50% pro získání jmenovitého momentu.

Mk = 36,7 [N • m] • 1,3 • 1,5 • 71,6 [N • m]

V!kon

V!kon nutn! k uvedení systému trapézov! "roub/trapézová matice do pohybu, se vypo#te s pomocí této rovnice (11):

Pt = 

P"íklad v#po$tu:

Vypo#t(me v!kon nutn! k uvedení "roubu Tr 30%6 z p$edchozího p$íkladu do pohybu, p$i 600 ot/min.

Pt =                 =                                                              ! 4,5 kW

Tento v!kon je minimální pot$ebn! u'ite#n! v!kon.

F • P
2000 • S�• K

F • P
2000 • S�• K

Mk • n
9550

Mk • n
9550

71,6 [N • m] • 600 [otácky/min]
9550

10.000 [N]• 6 [mm]
2000 • S • 0,26

Mk = kroutící moment (input) [N•m]
F = Axiální síla p&sobící na matici [N] P = stoupání závitu [mm]
K = ú#innost (uva'ujeme ú#innost p$i koeficientu t$ení p$i prvním rozpojení f= 0,2. Tabulka na str. 75)

Pt = v!kon [kW]
Mk = kroutící moment [N•m]
n = po#et otá#ek za minutu


