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ANOTACE

Tato diplomová práce je vypracována jako experimentální řešení vertikální frézky a její
designérská vize do budoucnosti. Cílem je navrhnout vertikální frézku, která bude číslicově
řízená a vhodná pro obrábění malých tvarových součástí. Jednotně propojit a tvarově sjednotit
hlavní části vertikální frézky, to se týká především těla frézky a frézovací hlavy. Jako
podkladové materiály sloužily frézovací stroje firmy TOS Kuřim. Jsou to FGS 63 CNC, FGS 50/63,
FGS 63B, FNG (Q) 63 CNC

Vertikální frézka, číslicově řízená, obrábění

KLÍČOVÁ SLOVA

This thesis is worked like experimental design vertical milling machine and design for future.
Design was proceeding from numerically controlled vertical milling machines, and milling machine
is intented for small machining of shaped areas. Milling head and body of machines are
associaded in to one shape. for this thesis was serving technical documents milling machines
from company TOS Kuřim. The Machines are names FGS 63 CNC, FGS 50/63, FGS 63B, FGN (Q) 63
CNC.

Vertical milling machine, numerical control, metal cutting
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ÚVOD

Pro téma své diplomové práce jsem se rozhodl proto, že jsem chtěl dělat průmyslový design
velkého stroje. A také proto, že jsem vystudoval Střední průmyslovou školu v Uherském
Hradišti, kde jsme se obráběcími stroji zabývali. Frézovací stroje dnes zaujímají důležité
postavení mezi továrními obráběcími stroji. Jsou určeny pro obrábění rovinných ploch, různých
drážek či zubů ozubených kol. Jelikož se jejich konstrukční a technologické vlastnosti prudce
rozvijí, snaží se výrobci také o jejich zajímavé tvarování a design.

V zimním semestru 2008 jsem kontaktoval několik firem, které by byli ochotné se mnou
spolupracovat na diplomové práci. Firma, se kterou jsem nakonec spolupracoval byla TOS Kuřim.
Podnik vyšel z tradic brněnské Zbrojovky, která po první světové válce zavedla jako jedna z
prvních sériovou výrobu obráběcích strojů, jmenovitě frézek a soustruhů. Po druhé světové
válce začala TOS Kuřim pracovat na ručně ovládaných frézkách a soustruzích. Postupně přešla
k výrobě jen frézovacích strojů, a to všech druhů. Dnes se firma specializuje především na
velké frézky jako jsou portálové obráběcí centra.
Podnik už se nezabývá výrobou vertikálních (konzolových) frézek, ale v minulosti vyrobil
spoustu těchto produktů a proto mi bez problémů poskytl technické podklady k mé diplomové
práci. Především pan ing. Jiří Michele se mnou vždy ochotně konzultoval všechny návrhy. S jeho
pomocí a věcnými připomínkami jsem se pak snažil navrhnout design vertikální frézky.

Průvodní zpráva navazuje na analytickou část tématu. Analýza obsahuje vývojovou, technickou
a designérskou část, kde jsou obecně popsány podklady k této práci. V navazující kapitole pak
vycházím z předdiplomového projektu. Snažím se ukázat počátky návrhu a následný vývoj
projektu. Dále následují kapitoly kde řeším finální návrh stroje. Ten je popsán jak z technického
hlediska tak i ergonomického. V technické časti (provoznětechnologické řešení) jsou rozdělené
a formulované základní časti vertikální frézky. V ergonomické kapitole pak části návrhu, které
ovlivňují bezpečnost a práci obsluhy. Designérská část je popsána v tvarové kapitole.
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1. ANALÝZA TÉMATU

1.1 Přehled současného stavu poznání
Frézovací stroje se využívají k obráběcí metodě, která se nazývá frézování. Je to obráběcí
metoda, při které se materiál obrobku odebírá břity otáčejícího se nástroje. Posuv nejčastěji
koná součást, převážně ve směru kolmém k ose nástroje. U moderních frézovacích strojů jsou
posuvové pohyby plynule měnitelné a mohou se realizovat ve všech směrech (obráběcí centra,
víceosé CNC frézky). Řezný proces je přerušovaný, každý zub frézy odřezává krátké třísky
proměnné tloušťky. V závislosti na kinematice obráběcího procesu se rozliší frézování
nesousledné (protisměrné) a sousledné (souměrné). Z technologického hlediska se v závislosti
na aplikovaném nástroji rozliší frézování válcové (frézování obvodem) a frézování čelní
(frézování čelem).

Frézky jsou vyráběny a dodávány ve velkém počtu modelů a velikostí, často pak s rozsáhlým
zvláštním příslušenstvím. Z pravidla se člení do čtyř základních skupin-konzolové, stolové,
rovinné a speciální. Z hlediska řízení pracovního cyklu se rozliší frézky ovládané ručně a
řízené programově (tvrdá automatizace, pružná automatizace)

Velikost frézky určuje šířka upínací plochy stolu a velikost kužele ve vřetenu pro upnutí
nástroje. Dalšími důležitými technickými parametry jsou maximální délky pohybu pracovního
stolu nebo vřeteníku, rozsah otáček vřetena a posuvů, výkon elektromotoru pro otáčení
vřetena a kvalitativní parametry dosahované u obrobených ploch.

Charakteristickou částí těchto strojů je výškově přestavitelná konzola po vedení stojanu. Po
konzole se pohybuje příčný stůl s podélným pracovním stolem. Tato kombinace pohybů umožňuje
přestavování obrobku upnutého na pracovním stole ve třech pravoúhlých souřadnicích
vzhledem k nástroji.

Konzolové frézky jsou vhodné pro frézování rovinných a tvarových ploch u menších a středně
velkých obrobků v kusové a malosériové výrobě. Vyrábějí se ve třech základních variantách, a
to jako konzolové frézky svislé, vodorovné a universální frézky.

mají osu pracovního vřetena kolmou k pracovní ploše
stolu. Pracovní vřeteno je uloženo buď ve svislé hlavě připevněné na stojanu frézky, nebo
přímo ve stojanu. Vřeteno bývá svisle přestavitelné. Na svislých konzolových frézkách se
frézují ze jména rovinné plochy rovnoběžné. Používají se k tomu čelní frézy upnuté na krátkém
trnu, nebo frézy s kuželovou stopkou, upínané přímo do kužele vřetena, nebo s válcovou
stopkou, upnuté do sklíčidla. Na větších svislých konzolových frézkách se používají také
frézovací hlavy [3]

[3]

[3]

[3]

[3]

[3]

1.1.1 Frézovací stroje

1.1.2 Konzolová frézka

Konzolové frézky svislé (vertikální)
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1.2 Formulace řešeného problému a jeho analýza
V této části bych se chtěl zmínit o vývoji obrábění a jeho historii. Následně v technické
analýze uvádím frézovací stroje, které sloužily jako podkladové materiály. Jedná se o
obecný konstrukční a technologický popis těchto strojů.

Historie obrábění a obráběcích strojů není až tak stará. Největší a podstatný vývoj obrábění
nastal v průběhu průmyslové revoluce. Tato revoluce probíhala v 18 a 19. století.
Byl to první prudký rozvoj strojů a technologických operací. V následujícím 20. století se vývoj
ještě rapidně zrychlil. Velkou měrou se na tomto zrychlení podílely obě světové války. Tyto
poznatky vychází z předpokladu, že bereme v potaz pouze produktivitu obrábění. Ale například
řemeslnické dovednosti se vyvíjely dávno před průmyslovou revolucí. Řemeslnické schopnosti
patří mezi úplné prvopočátky dnešního obrábění.
.
Vývoj techniky probíhal v několika časových etapách.

První technická revoluce
Tady se začali používat první kamenné a dřevěné nástroje.

Druhá technická revoluce
V této době už bylo vynalezeno železo. Revoluce pokračovala v římské říši, kde se díky
otrokářství zlepšily řemeslné dovednosti.

Třetí technická revoluce
Probíhala od 12. Do 14. Století. Začalo se využívat přírodní energie vody pro různé pohony,
které nahradily práci člověka (mlýny,hamry).

Čtvrtá technická revoluce
V této době se začala využívat tepelná energie v parních strojích. Vyvíjelo se mnoho
výrobních strojů. V textilním průmyslu vzniklo první automatické řízení strojů

1.2.1 Vývojová analýza
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1.2.2 Vznik obrábění

1.2.3 Soustružení

1.2.4 Vrtání

V prvních začátcích obrábění se jednalo o ruční zpracování materiálů (dřevo, kámen, kosti).
Tento vývoj probíhá v počátcích lidské civilizace. Další rozvojem se začaly objevovat první
nástroje na obrábění dřeva a později i kovů. Začínají se objevovat i první pomocné mechanismy
pro práci se dřevem.
Příchodem středověku se rozvíjelo hodinářství, ale i výroba zbraní. To vyžadovalo zdokonalit
práci především s kovem. V této době bylo navrženo mnoho konstrukčních řešení, ale většina z
nich upadly v zapomenutí.

Nálezy prvních soustružených předmětů pochází už z doby bronzové. První dochované
písemnosti o soustružení jsou ze starého Řecka. V nich se hovoří o soustružených válcích a
pístech. První soustruh byl tzv. smyčcový soustruh. Soustružený předmět v něm byl uložený
mezi hroty a byl roztáčen tětivou velkého luku, která byla kolem něho obtočena.

Vrtání považujeme za předchůdce frézování. Vrtání a vyvrtávání patří mezi nejstarší obráběcí
metody. Už v době kamenné vznikla první smyčcová vrtačka. Fungovala na stejném principu jako
smyčcový soustruh. Velkým pokrokem byla vrtačka z 15. století, která byla poháněna klikovým
mechanismem. Další vrtačky byly konstruovány na šlapací pohon nebo vyvrtávačka poháněna
vodním kolem na výrobu dřevěného vodovodního potrubí z kmene stromů.

Diplomová práce 2009
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Obr. 1 Základní části konzolové frézky [8]

1.2.5 Technická analýza
Všechny uvedené frézovací stroje vyráběla firma TOS Kuřim. Záměrně uvádím jejich frézky,
protože jsem s nimi spolupracoval na mojí diplomové práci.
Jako technický podklad pro zpracování zadání slouží konzolové frézky typu FGS 63 CNC, FGS
50/63, FGS 63B, FGN (Q) 63 CNC.

Všeobecně se dá říct, že frézovací stroje patří mezi nejvýkonnější a nejrozšířenější obráběcí
stroje. S postupným vývojem se zavádí stále dokonalejší technické prostředky a technologické
postupy. Tyto pokročilé technologie mají uživatelům zjednodušit a zlepšit výrobní proces.
Především se jedná o úplnou automatizaci výrobního procesu. Automatizace je jedna z cest jak
se může firma udržet na světových trzích v podmínkách tvrdé konkurence. Dnešní obráběcí
centra se snaží omezit nebo úplně odstranit lidskou obsluhu. Jedná se patrně o
nejprogresivnější přeměnu v obráběcích procesech.

8
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1.2.6 Požadavky na obráběcí stroje

1.2.7 Konzolová frézka FGS 63 CNC

Na konstrukci frézovacích strojů má vliv řada faktorů. Jsou to odvětví průmyslu, situace na
trhu a vývoj technologie obrábění. Při nahrazení lidské obsluhy dochází k zvyšování požadavků
na přesnost a funkci jednotlivých částí i celého stroje. Důležitým požadavkem je také jejich
uzpůsobení pro provoz v automatizovaných výrobních systémech.

Má souvislé číslicové řízení. Je určena pro přesné a výkonné frézování, vrtání a vyvrtávání
skříňových součástí, plochých obrobků v sériové i kusové výrobě. Na stroji lze obrábět širokou
paletu materiálů včetně legovaných ocelí a slitin lehkých kovů. Lze využít nástrojů z
rychlořezných ocelí i ze slinutých karbidů. Základním koncepčním znakem stroje je příčný
posuvný vřeteník o velkém zdvihu v různém provedení, které zahrnuje horizontální provedení s
pevným horizontálním vřetenem a řešení se třemi různými vřetenovými hlavami. Má uzavřený
pracovní prostor a splňuje maximální bezpečnost obsluze.

Obr. 2 Konzolová frézka FGS 63 CNC [8]
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Obr. 3 Univerzální nástrojařská frézka FNG (Q) 63 CNC [8]

1.2.8 Univerzální nástrojařská frézka FNG (Q) 63 CNC
Je určena k třískovému obrábění různých materiálů. S širokou možností technologického
využití svislého i vodorovného vřetena v operacích frézovacích, vrtacích, vyhrubovacích,
vystružovacích a závitovacích, včetně řezání závitu nožem. Při použití souvisle otočného stolu
je možné obrábění až z pěti stran a s univerzálním souvislým stolem (dvě řízené osy) lze
obrábět i velmi složité prostorové tvary. Pracovní předností stroje je vysoká opakovatelná
přesnost obrobku a vysoký stupeň automatizace pracovního cyklu a časového využití stroje,
možnost vícestrojové obsluhy, tedy hlavně pokud je stroj vybaven zásobníkem nástrojů. [8]

10
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1.3 Vymezení cílů práce
Cílem diplomové práce je originálním a zajímavým způsobem navrhnout design vertikální frézky.
Ten by měl být řešen s jistou nadčasovostí, ale přitom respektovat technické parametry
stávajících produktů. V návrhu se snažím propojit všechny části vertikální frézky a sjednotit je
v jeden tvarový celek. Samozřejmě za předpokladu, že bude zachovaná dostatečná bezpečnost
pro obsluhu i jeho pracovní prostředí. I přesto, že je vertikální frézka číslicově řízená, snažil
jsem se zachovat dílenský charakter ručně ovládaných strojů.

Jelikož většina výrobců dokáže zákazníkovi po technické a technologické stránce vyhovět,
přichází na řadu jiné požadavky, které mají rozhodující vliv na kvalitu produktu. Mezi ně patří
také design a ergonomie stroje. Design vytváří celkový dojem stroje. Estetické hledisko může
být také rozhodující při koupi stroje, ale především rozhoduje design z pohledu ergonomie. I
stroje, které jsou dnes zcela automaticky ovládané mají ve svém okolí místa, kde se člověk
nachází a pracuje. Designéři a konstruktéři se snaží o co největší bezpečnost obsluhy, ale
zároveň je jejich cílem vytvořit člověku příjemné podmínky pro práci.

Diplomová práce 2009
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2. VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU

Při postupu navrhování jsem vycházel z předdiplomového projektu. V projektu se řešily dvě
varianty stroje, které měly být vizí vertikální frézky v budoucnu. Konzultace s firmou TOS
Kuřim mě stále více vedly k navržení vertikální frézky plně krytované. Stroj by splňoval
maximální bezpečnost obsluze a směřoval by svým charakterem spíše k obráběcímu centru.
Ochranné krytování mělo být výrazným tvarovým prvkem stroje. Celý pracovní prostor by byl
viditelný a přitom výrazný díky tvaru ochranných krytů.

Zadní oplechování kostry je navržené jako typická skříň. Tento kubus měl podtrhnout a
vyzvednout určitou dynamiku předního krytování. Další dominantou jsou boční rámy. Na těchto
rámech je vytvořeno vedení, po kterém se pohybuje frézovací hlava. Rámy jsou součástí kostry
frézovacího stroje a jsou připevněny k základové desce. Frézovací hlava vychází z
používaných modelů v dnešní výrobě. Jedná se především o hlavy typu S, K, O, P. Frézovací
hlava je natáčecí a je možné ji vyměnit za jiný typ. Kromě frézovací hlavy se pohybuje celý
pracovní prostor, tedy pohyblivá vana s krytováním. Uvnitř prostoru se pohybuje pracovní
stůl, jedná se o pohyb vodorovný.

2.1 Varianta první

Obr. 4 Varianta první

VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU



2.2 Varianta druhá
U druhé varianty předdiplomového projektu jsem navrhoval menší stroj dílenského charakteru.
To znamená, že stroj není plně krytován a hodí se pro obrábění malých nebo středních
obrobků. Obě varianty vychází ze stejného nebo podobného tvarování. Menší frézka má v
přední části pouze jednoduchý ochranný štít. Jsou to zároveň dveře, které se od sebe odsunují
a pohybují se v přední části vany. Rozměr vany je také menší, což dovoluje pracovnímu stolu
přejíždět přes její okraj. Všechny základní prvky jsou stejné jako u první varianty.

V dalším vývoji diplomové práce jsem vycházel z varianty druhé. První signály a cesty mě vedly
k plně krytované frézce čili variantě první. Po konzultaci s vedoucím práce jsem rozhodl takto.
Důvod proč navrhnout frézku ne zcela chráněnou a menší, je ten, že stroj zcela zakrytovaný
budí dojem a výraz spíše obráběcího centra. Toho jsem se chtěl vyvarovat. Proto si výsledný
návrh díky svým proporcím, částečnému zakrytí, zachová odlehčený výraz a stále má dílenský
charakter.
Oproti předdiplomové verzi se nepohybuje frézovací hlava. Ta je pevně přichycena k tělu
vertikální frézky. Stůl se pohybuje v pracovním prostoru příčně i podélně. Celá vana se pak
pohybuje svisle.
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Obr. 5 Varianta druhá
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3. ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ

S tímto frézovacím strojem je jeho obsluha v bližším pracovním kontaktu než u jiných velkých
obráběcích strojů a obráběcích centrech. Obráběcí centra se snaží o racionalizaci
středněsériové výroby a v širokém měřítku se jejich výroba prosazuje od všech předních
výrobců z počátku šedesátých let. Jejich obrovskou výhodou je, že mohou pracovat v
bezobslužném provozu a mají možnost víceosého vysokorychlostního obrábění.

Obsluha vertikální frézky plní funkci spíše programátora. Pracovník proto může obsluhovat
několik strojů najednou. Jedná se tedy o stroje, které jsou číslicově a programově řízené. Z
tohoto důvodu neobsahuje frézovací stroj žádná sedadla ani opěradla. Obsluha může sloužit
jako zadavatel a zároveň program spustí. Také může manipulovat s obráběnou součástí nebo
vkládat menší a lehčí obrobky do pracovního prostoru stroje.

Do pracovních parametrů lze zařadit všechny komponenty stroje, které se pohybují a vytváří
pracovní prostor jak pro obrábění, tak i pro obsluhu. Všechny jednotlivé části stroje jsou níže
popsány samostatně.
Tělo stroje, na kterém se pohybuje vana (pracovní prostor), je nepohyblivé. Tělo je tvořeno
kostrou v níž je uložena převodovka, elektromotory, elektrické rozvaděče, kabeláž a všechny
vnitřní komponenty. Tyto vnitřní části jsou skryty pod vnějším oplechováním.

ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ



3.1 Ergonomické řešení jednotlivých částí
Pro výrobu obráběcích strojů a strojů jim podobným platí předpisy, které si každá firma
zlepšuje nebo zjednodušuje. Co se týče všeobecných bezpečnostních požadavků na obráběcí
stroje, ty vychází z vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Bezpečnostní požadavky řeší
umístění různých částí stroje na nejvhodnější místa pro obsluhu.
Jsou to také všeobecné zásady pro vnější úpravu a tvar stroje, nátěr, konstrukci stroje z
hlediska údržby, konstrukce z hlediska montáže a dopravy, konstrukce pohyblivých částí,
konstrukce brzdícího zajišťovacího zařízení ochrana před chladící kapalinou a třískami aj.

Navržený stroj ve svém pracovním prostředí působí buď pozitivně nebo negativně na
obsluhujícího člověka. Vždy existuje spousta vzájemných vztahů mezi strojem a pracovníkem
obsluhy. Je logické, že se snažíme pracovní podmínky člověka na stroji zlepšit, nebo řekněme
zpříjemnit. Pracovní obsluha zajišťuje u stroje zapínání a vypínání stroje a u menších součástí
také jejich vkládaní do pracovního prostoru stolu. Pracovník se rovněž stará o výměnu
nástrojů ve frézovací hlavě. Při obsluze stroje a všech prací člověka na něm musí být stroj
zastavený.

16

1

237

6 5 4

1 - základová deska, 2 - stojan, 3 - frézovací hlava, 4 - pohyblivá vana, 5 - pracovní
stůl, 6 - ovládací panel, 7 - ochranné kryty

Obr. 6 Navržená vertikální frézka
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3.2 Polohy a pohyby vertikální frézky
Stůl se vodorovně pohybuje po vedení, které je umístěno do pohyblivé vany. Vedení umožňuje
stolu vodorovný pohyb, z bočních stran je vedení uzavřené v teleskopických krytech. Vana se
pohybuje ve svislém směru. Pohyb dovoluje svislé vedení v teleskopických krytech. Její
maximální horní poloha stolu je 1330 mm, dolní poloha je pak 860 mm. Vana je skříňového tvaru a
ohraničuje celý pracovní prostor stolu. Člověk by se měl při práci stroje pohybovat pouze v
přední části kde ho proti všem nečistotám chrání ochranný kryt. Před ochranným krytem je
také na vaně umístěn ovládací panel. Její volný vnitřní prostor slouží jako sběrna pro
odletující třísky.

3.2.1 Mezní polohy vany
86

0
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30

Mezní poloha dolní Mezní poloha horní

Obr. 9 a 10 Mezní polohy stroje

Obr. 7 a 8 Svislé polohy vany
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3.2.2 Mezní polohy stolu

Obr. 13 a 14 Zorné pole

Obr. 12 Vysunutý stůl

3.3 Viditelnost do pracovního prostoru
V pracovním prostoru se odehrávají všechny obráběcí operace. Tento prostor je vymezen
velikostí vany v níž se posouvá pracovní stůl s obrobkem. Nezbytnou součástí pracovního
prostoru je frézovací hlava. Frézovací vertikální hlava je umístěna kolmo k pracovní ploše
stolu. Je do ní vložen vřeteník s vřetenem, do kterého se naráží frézovací nástroje. Ve
vřeteně je vyroben upínací kužel, který vychází z normy. Výměnu nástrojů a všechny upínací
práce na stole provádí obsluha stroje. Jedná se například o zajištění obrobku ve sklíčidle nebo
upnutí svěráků či přítlačných destiček ke stolu.
Člověk nesmí při chodu stroje vstupovat do pracovního prostoru stroje.

HORIZONTÁLA

OSA POHLEDU
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3300

Obr. 11 Vodorovné polohy stolu
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Aktivní pracovní místo obsluhy stroje se nachází v přední části stroje. V přední části je
umístěný ovládací panel a také vstupní dveře do pracovního prostoru stroje. Pracovník
obsluhuje frézovací stroj ve stoje. Před strojem by mělo být vymezeno místo pro nakládání
obrobku do prostoru stolu. Je také důležité, aby se vymezilo místo okolo stroje. To z důvodu
úklidu nečistot a případné opravě stroje. Jelikož stroj nemá ochranné kryty ze všech stran,
bude v jeho okolí dost nečistot a třísek.

Při práci na ovládacím panelu je velmi dobře vidět do pracovního prostoru stroje. Ochranné
kryty jsou průhledné a ovládací panel postaven jen těsně od obráběcí plochy stolu. Všechny
ovládací prvky jsou umístěny na ovládacím panelu. Rám ovládacího panelu dovoluje snadné
ovládání a umožňuj dostatek místa pro ruce. Všechny tlačítka jsou opatřeny trvanlivým
popisem jejich funkce, nebo je na nich znázorněn směr pohybu. Důležité a rozhodující ovladače
jsou tvarově i barevně odlišené.

Vertikální frézka je zcela řízená počítačem a je možné ji využít i k velkosériové výrobě.
Všechna data pro výrobní operace jsou vkládána do stroje pomocí programu. Člověk nemusí na
stroji provádět žádné operace, všechny obráběcí procesy jsou uloženy v programu.
Obráběcí program se zobrazuje na ovládacím panelu, kde je pak možné program měnit a
kontrolovat. Obsluha také může měnit nastavení a pohyby stroje. Pomocí panelu může se
stolem pohybovat a pojíždět, ale jen do doby než spustí frézovací operaci. Po spuštění operace
jsou všechny rychlosti a posuvy předdefinované obráběcím programem.

Ovládací panel je nepohyblivě připojen k rámu stroje. Má stejný tvar jako zasunovací dveře.
Dveře se zasunují za ovládací panel, můžeme říct, že slouží jako zarážka ochranného krytu.
Ovládací panel je zapuštěn do plechového rámu, který je upevněn na přední části stroje. Panel
se skládá z monitoru, na kterém je graficky znázorněno obrábění. Dále je číslicově znázorňován
program a jeho osové parametry. Ovládací panel je dále vybaven klávesnici pro jakoukoliv změnu
programu přímo u stroje. Pod klávesnicí jsou také spínače různých režimů nebo spínače pro
začátek pracovního procesu či okamžité přerušení obrábění. Ve spodní části panelu je umístěn
reproduktor se dvěma světelnými ukazovateli. Jestliže po spuštění pracovní operace začne
stroj obrábět, podle zvoleného programu, rozsvítí se zelená kontrolka. V opačném případě
nebo jestli nástroj nepracuje podle zvoleného programu, ozve se varovný signál a rozsvítí se
červená kontrolka.

3.4 Ovládací panel a práce při frézování
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3.5 Ochranné kryty
Krytování nebo ochranné kryty jsou důležitým prvkem pro ochranu člověka,ale tak i z hlediska
tvarování a zajímavosti stroje. Jejich nejdůležitější funkcí je bránit odletu třísek a chladící
kapaliny a to za předpokladu, že je umožněna co nejlepší viditelnost do pracovního prostoru
stroje.

Stroj je opatřen pouze předním ochranným krytem. Tento kryt je umístěn na pohyblivé vaně,
která koná svislý pohyb. Krytování je navrženo formou zasunovacích dveřích, které se
odsunují v jednom směru. Zasunovací dveře se pohybují ve vedení, umístěném uvnitř vany.
Uzavírání a uzamčení dveří je provedeno pomocí elektrických zámků. Jakmile je stroj připraven
k obrábění, pracovník pouze zatáhne kryt a spustí obráběcí program. Stroj pak zajistí dveře
pomocí elektrických zámků a začne obrábět. Pokud dveře nejsou doražené k elektrickým
zámkům stroj obrábění nespustí. Tím je zaručena bezpečnost obsluhy, která tak nemůže při
obrábění vstupovat do pracovního prostoru

20

Ochranné kryty jsou vyrobeny z plechového a jsou vyplněny průhlednými okny, které zajišťují
viditelnost do pracovního prostoru stolu. Ochranný kryt se skládá ze dvou oken vzajemně
zasunovací za sebe a dle obrázku 16.
Jelikož je stroj opatřen jen předním ochranným krytem je třeba dbát zvýšené opatrnosti při
pohybu po bocích stroje. Boční část stroje není chráněna krytem, proto může dojít k odletu
třísky či chladící kapaliny. Ochrana člověka je zabezpečena jen z přední strany, ale umožňuje
člověku nahlédnout do pracovního prostoru nebo práci na ovládacím panelu. Důležitá je také
zvýšená opatrnost při manipulaci s obrobkem, při jeho vkládání nebo vyjímaní z pracovního
prostoru stolu.

Obr. 15 Ochranný kryt s panelem Obr. 16 Zasunutí krytu
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Z hlediska tvarování a rozmístění hmoty se vertikální frézka dělí na dvě významné části.
První část je tělo frézky a druhá přední část je vana s ochranným štítem. Tělo frézky se
skládá ze základové desky, stojanu, a frézovací hlavy. Frézovací hlava má z půdorysu tvar půl
kružnice. Její oblý a zakulacený tvar je umocněn velkým zaoblením horní hrany, které je
vyrobeno po celé délce hrany. Horní vodorovná linka pak ostře přechází po křivce směrem dolů
k základové desce

Zadní křivka vychází z bočního tvaru ochranného krytu. Jde o zachovaní tvaru přední linie a
vytvořit na stroji tvarovou návaznost. Zadní křivka spolu s bočními rámy vymezují tvar zadní
skříně. Boční rámy jsou zahnuté ve směru k frézovací hlavě a přechází až k horní části stroje.
Jsou barevně odlišeny od zadní skříně a předního plechování. Tím získávají jasnou dominantu v
zadní části frézovacího stroje. Před bočními rámy se tělo uzavírá. Dynamičnost křivek se
zastavuje na přímé svislé lince. Vznikne tím skříňový tvar vnějšího oplechování. Přerušení
dynamičnosti zadní části vytváří jasný charakter stroje a upevňuje jeho stabilitu. Kvůli
dodržení funkce je frézovací hlava vysunutá před celé tělo frézky.

4. TVAROVÉ ŘEŠENÍ

Obr. 17 Pohled zadní Obr. 18 Pohled shora

Obr. 19 Boční pohled Obr. 20 Ovládací panel Obr. 21 Přední pohled

TVAROVÉ ŘEŠENÍ



Přední část vertikální frézky, pohyblivá vana s ochranným štítem, má stroji dodávat příjemnou
masku, kterou bude působit na prostředí. Protože se nachází v přední části a ohraničuje
pracovní prostor, bude prvním nejviditelnějším prvkem. Ochranné kryty vychází z křivky
směřující k frézovací hlavě. Jak už bylo řečeno, jde o tvarovou návaznost přední části
(ochranné kryty) a zadní části těla.

Ovládací panel má stejný tvar jako ochranné kryty. Z bočního pohledu připomínají ohnutý prut.
Ochranné kryty jsou vyrobeny jako rámy do niž je vloženo průhledné okno. Ovládací panel je
sestaven z plechů a do přední plochy je zapuštěn monitor s ovládacími prvky.
Tvar pohyblivé vany vychází z jejího použití. Vana musí být dostatečně hluboká, aby se do ní
mohlo umístit vedení. Její hloubka je v přední části nejmenší a postupně se rozšiřuje.

Lze tedy říct, že celý tvar stroje nebo spíše jeho hmota, je z přední i zadní strany ohraničená
zaoblenými křivkami. Hmotné tělo vertikální frézky působí stabilně. Naopak vana s ovládacím
panelem, díky neuzavřenému pracovnímu prostoru je volná a odlehčená. Dá se říct, že působí
pohyblivě, dynamicky. I přes toto rozdílné rozložení hmoty působí vertikální frézka sjednocena
v jeden kompaktní tvar. Stroj zachovává blízký kontakt s obsluhou. Je to především kvůli
umístění ovládacího panelu na přední část vany, což působí dojmem, že člověk pracuje přímo v
prostoru stolu.

22
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5. BAREVNÉ ŘEŠENÍ

Barevnost stroje působí na pracovníka a ovlivňuje vnímání prostoru. Při navrhování barevného
řešení se musí přihlížet k práci, ke které je obráběcí stroj určený. Z ergonomických poznatků
vyplývá, že pro delší pracovní vytíženost jsou doporučeny odstíny studených barev, například
odstíny modré.

Také není vhodná pro obráběcí stroje přehnaná barevnost. Barvy stroje by měly vytvořit klidné
pracovní prostředí jak pro obsluhu tak i pro okolí. Člověk se ve svém pracovním prostředí musí
cítit bezpečně a uvolněně. K tomu barva vertikální frézky jistě přispívá.
Barva by měla vyzvednout zajímavé detaily stroje a podpořit vyjádření charakteru stroje.

Většina obráběcích strojů vychází z firemních barev. Jelikož m ě firma TOS Kuřim pomáhala s
diplomovou prací, zakomponoval jsem do návrhu jejich barvy i logotyp. Jejich firemní barvy jsou
červená, bílá a modrá. V logu firmy se také objevuje černý rámeček. Proto jsem do finální
řešení zvolil kombinaci bílé a modré barvy. Dá se říct, že modrá barva je na všech
nejdůležitějších prvcích stroje.

n

Obr. 22 a 23 Barevné kombinace s odstíny modré
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Další barevná varianta je kombinací červené a bílé. U předdiplomového projektu jsem volil
černou barvu se žlutou. Žlutá barva měla být na pohyblivé frézovací hlavě a také měla
ohraničovat pracovní prostor. Tato varianta byla hodně agresivní a proto jsem od ní upustil.
Ostatní barevné varianty jsou odstíny modré s bílou.
Stroj se nazývá FV 809, jedná se o zkratku frézka vertikální, osmička je bez významu a
09 značí rok návrhu. Toto označení není na stroji nikde uvedené. Na pravé straně
pohyblivé vany je logotyp firmy TOS Kuřim.
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Obr. 24 Červeno-bílá kombinace
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6. PROVOZNĚTECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

Navržená vertikální konzolová frézka je charakteristická svou výškově přestavitelnou
konzolou (malým příčníkem), která se posouvá po vedení stojanu. Na konzole se pohybuje
příčný stůl s podélným stolem. Tato kombinace pohybů dovoluje obrobek přestavovat na
pracovním prostoru stolu ve třech pravoúhlých souřadnicích vzhledem k nástroji. Šířka upínací
plochy stolu nám určuje velikost frézovacího stroje. Dalším parametrem je velikost kužele ve
vřetenu pro upínání nástrojů. Také to bývají například maximální délky pohybu pracovního
stolu, rozsah otáček vřetena nebo výkon elektromotoru. Pro zajištění pohonu bývá použito
valivé profilové vedení a kuličkový šroub s řemenovým náhonem. Stroj je také možno vybavit
diagnostickými prvky, může to být kontrola nástroje, pracovního prostoru nebo obrobku.

Konstrukční řešení jednotlivých uzlů vertikální frézky je vyznačován snahou o docílení
maximální tuhosti, což podmiňuje specifický charakter frézovacích prací.

Jako obráběcí nástroje se na frézovacích strojích využívají frézy. Frézy jsou několikabřité
nástroje, které mají břity uspořádané na válcové, kuželové nebo jiné tvarové ploše. Frézy čelní
mají břity na ploše čelní. Pro frézování se používá široké množství fréz. Lze je rozdělit do
různých tříd podle mnoha hledisek. Můžeme je dělit například podle nástrojového materiálu
břitů, dle tvaru zubů, podle způsobu upnutí fréz apod.

Základní požadavky na soustavu nástroj-obrobek jsou možnost přívodu chlazení, spolehlivý
systém upnutí, přesnost upnutí, rychlá vyměnitelnost. Pro splnění těchto požadavků je stroj
také opatřen ochranným krytem, který ohraničuje pracovní prostor a chrání obsluhu při
obrábění.

PROVOZNĚTECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ



6.1 Základní části stroje

6.1.1 Základová deska

6.1.2 Stojan

6.1.3 Pracovní stůl

Mezi základní části vertikální frézky patří ty části, které nejvíce ovlivňují konstrukci a funkci
stroje. Spodní část stroje se nazývá základová deska. Je plochého tvaru a jsou na ní dosedací
plochy k uložení dalších základních částí, případně zde také mohou být upínací plochy s
drážkami pro upnutí stolu nebo obrobku. V základové desce je vytvořena dutina pro uložení
chladící kapaliny.

Další důležitou částí frézky je stojan. Stojan je část stroje skříňového tvaru a spolu s ložem
tvoří kostru frézky. Bývá vyroben jako odlitek. Je opatřen vodícími nebo dosedacími plochami
pro uložení dalších částí stroje. Podle polohy dosedacích nebo vodících ploch je stojan svislý
nebo šikmý. V dolní části stojanu je umístěn motor a převodová ozubená kola pro pohon vřetena
a stolu.

Podélný pracovní stůl je plochého tvaru s vodorovnou upínací plochou na níž se upíná obrobek,
u jiných strojů může být také kruhový nebo čtvercový. Ve stole jsou vyrobeny T-drážky pro
upínání a polohování obrobků. Stolem lze posouvat ve třech směrech k sobě kolmých. Jedná se
o podélný zdvih stolu (osa X), příčný zdvih (osa Y) a svislý zdvih (osa Z). U frézovacích strojů
kde se stůl pohybuje ve dvou na sebe kolmých směrech, se stůl nazývá křížový a pokud jím lze
otáčet, nazývá se otočný.

26

Obr. 25 Stojan se svislým vedením [13] Obr. 26 Vana obráběcího cent ar [9]
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6.1.4 Vřeteno a vřeteník
Hlavním úkolem vřetena je zajistit nástroji přesný otáčivý pohyb, při kterém se dráhy
jednotlivých bodů nástroje liší od kružnice jen v přípustných mezích. Vřeteno představuje velmi
důležitou část v konstrukci obráběcích strojů, proto jsou kladeny na konstrukci vřetena
důležité požadavky. Především je to přesnost chodu. Ta je dána velikostí axiálního a radiálního
házení. Radiální házení se projevuje nepřesností otáčení vřetena, kdy osa vřetena mění svou
polohu mezi dvěma krajními body. Axiální házení je způsobeno nedokonalou kolmostí čelní
plochy k ose otáčení. Také se vyžaduje dokonalé vedení, ztráty v uložení musí být co nejmenší
(změna polohy a funkce, tepelné dilatace). Deformace vřetena spolu s přesností chodu má velký
vliv na přesnost práce, proto musí být vřeteno tuhé.

Na stroji je pak vřeteno uloženo do pouzdra a je vsazené do vřeteníku, který má skříňový
tvar.Ve většině případů je vřeteno ukládáno do valivých ložisek. Další možnost uložení je pak
do rotačních hydrostatických ložisek.Konec vřetena, který vyčnívá ze skříně vřeteníku se
nazývá přední konec. Je vhodně upraven pro nasazení nebo upnutí nástroje. Úprava předního
konce závisí na druhu stroje a bývá normalizovaná.

[6]

Obr. 27 Stůl na podélném vedení [10] Obr. 28 T-drážky ve stolu [12]

Obr. 29 Schéma vlastností vřetena [6]
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6.2 Posuvové soustavy lineární a pohonové soustavy
Pro posuv se převážně využívají elektromechanické posuvové soustavy nebo náhon lineárními
servomotory. U elektromechanické posuvové soustavy je digitální servomotor napojen na hřídel
kuličkového šroubu. Elektrický servomechanismus je regulační soustava tvořená
elektromotorem, výkonným polovodičovým měničem pro napájení a řízení motoru a regulátorem
pro řízení polohy, respektive otáček. Součástí motoru bývají obvykle podle druhu užitého
odměřování snímače rychlosti, popřípadě polohy.

Na posuvové soustavy je kladena vysoká tuhost, velký regulační rozsah, přijatelná dynamika,
kinematika, přesnost signálů bez zkreslení a kvalitní regulace.
U velkých strojů jako jsou například portálové frézky, lze využít pro posuvové soustavy s
vysokým převodem, princip hydrostatického šnekového hřebenu.

[6]

[6]

Obr. 30, 31, 32 Frézovací hlavy typu O, S, K [15] [8] [8]

Obr. 33 a 34 Náhon pohybového šroubu řemenem [11] [14]
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6.2.1 Vedení
Vedení slouží k určenému pohybu posouvajících se částí (stoly, sáně, pinoly) lineárních
posuvových soustav. Vedení musí mít vysokou statickou i dynamickou tuhost, musí být
vyrobeno s velkou přesností. Dále musí být chráněno proti prachu, třísek a jiných
nečistot kvůli opotřebení vodících ploch. Nejčastěji se využívají dva typy vodících ploch
a to vedení kluzná nebo valivá. [6]

Materiály posuvových vedení:

Šedá litina jakostní pro delší vodící plochy
Kalená šedá litina pro zvýšení tvrdosti vodících ploch
Kalená ocel má nejvyšší tvrdost i odolnost proti opotřebení
Umělé hmoty různého složení zlepšení třecích vlastností

Obr. 35 héma typů vedenSc í [6]
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6.3 Ochranné kryty
Ochranné kryty jsou v dnešní době nedílnou součástí obráběcích strojů. Jejich hlavní funkcí je
chránit obsluhu proti odlétajícím třískám, chladící kapalině a pohybujícím se částem stroje v
pracovním prostoru. Konstrukce těchto krytů musí splňovat požadované normy. Především,
aby přes ochranné kryty byla umožněna viditelnost na celý pracovní prostor.

Ochranné kryty se dělí na vnější, ty tvoří rozhraní mezi vnějším okolím a pracovním prostorem
a vnitřní oddělují pohybové mechanismy od pracovního prostoru.Vnější ochranné kryty jsou
konstruovány jako samonosné panely, které mohou být plněny protihlukovou výplní. Čelní dveře
musí mít průhledná okna z bezpečnostního materiálu například z tvrzeného skla nebo Lexanu.
Dveře umožňují vstup do pracovního prostoru k upínací desce.

U navržené vertikální frézky se jedná pouze o částečné krytování z přední strany. Jsou to
zasunovací kryty jenž jsou vytvořené průhlednými okny, které jsou vsazené do ocelového rámu
dveří. Prostor mezi oknem a ocelovým rámem dveří je vyplněn těsnící pryží.

30

Prostor obrábění bývá zakrytován z horní strany a tím zabraňuje šíření emisí a prachu
do okolí. Tyto emise je nutno odsávat pomocí odsávacího zařízení. Dalším ochranným
krytováním můžou být tzv. ploty, které brání nedovolenému vstupu do prostoru výměníku
nástrojů.
Často také bývá dodávána při chlazení olejem tzv. bezpečnostní sada tvořená protivýbušnou
klapkou a hasícím zařízením.

Obr. 36 a 37 Ukázka vnějšího krytování [8]
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6.4 Používaná média
Elektrická média využívají především pohony (vřetenové i posuvové), jsou to prvky pro řízení a
ovládání, prvky pro signalizaci a bezpečnostní prvky. Elektrická energie je k těmto částem
přiváděna pomocí kabelů, které jsou taženy na pevno (nepohyblivé), a to tělem vertikální
frézky. V případě pohyblivých částí se využívá průvěsů.

Olej plní především funkci chlazení, teplotní stabilizaci a také mazání kluzných ploch.

Vzduch plní u obráběcích strojů kontrolní funkce (pomocí tlakového spínače), čistící funkce
(případné nečistoty jsou vyfukovány) a pak také splňuje funkci těsnící (přední část vřetena je
těsněna stlačeným vzduchem)

Řezná kapalina snižuje třecí odpor, má mazací účinek a slouží také jako odvaděč tepla při
obrábění. Mnohdy také zlepšuje kvalittu povrchu.

Třísky je nutné řešit nejen z hlediska deformací částí obráběcích strojů, ale i kvůli velkému
nahromadění třísek v prostředí stroje. Optimální je, pokud základní koncepce stroje umožňuje
gravitační odvod třísek. Dále je nutno dbát na to, aby všechny plochy, na které padají třísky,
měly úhel sklonu minimálně 50˚. Pokud to není možné, je nutné využít intenzivního splachování,
při obrábění na sucho, pak odsávání.

Obr. 38 a 39 Intenzivní chlazení [15] [18]
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6.5 Hlavní technické údaje
Upínací plocha stolu
Šířka x délka 650 x 1550 mm

Max. hmotnost obrobku 700 kg

Pracovní zdvih
Podélný 850 mm
Příčný 450 mm
Svislý 470 mm

Pracovní posuvy
Podélně 1- 2000 mm min
Příčně 1- 2000 mm min
svislé 1- 2000 mm min

Rychloposuv
Podélný 5000 mm min
Příčný 5000 mm min
Svislý 5000 mm min

Kuželová dutina ve vřetenu ISO 50

Rozsah otáček vřetena 35,5 1800 ot. min

Celkový příkon stroje 25,0 kVa

Výkon hlavního elektromotoru 15,0 kW

Půdorysné rozměry stroje :
Délka x šířka x výška 3030 x 2550 x 2100 mm

Hmotnost stroje 5000 kg

Elektrické vybavení pro připojení na síť 3x380 V/50 Hz

Metrické provedení

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1
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Obr. 40 Základní pohledy frézky
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7. ROZBOR FUNKCÍ DESIGNÉRSKÉHO NÁVRHU

7.1 Technický aspekt

7.2 Ergonomický aspekt

7.3 Psychologický aspekt

7.4 Estetický aspekt

7.5 Ekonomický aspekt

Všechny technické a technologické řešení vychází s dnešních výrobních možností. Především
se vychází z podkladových strojů, které byly již vyrobeny. Jsou to vertikální konzolové frézky
číslicově řízené, které jsou popsány v technické analýze. Frézka se skládá ze tří základních
částí. Je to tělo, frézovací hlava a stůl, který je umístěn v prostoru vany. Stůl se pohybuje v
osách X,Y. Celá vana i se stolem se pohybuje v ose Z. Frézovací hlava se nepohybuje, je v ní
vložen otáčející se nástroj.

Ergonomie se u navržené frézky zabývá především bezpečností obsluhy. Dále řeší ovladače,
přesněji ovládací panel, který celý stroj řídí. Také se zabývá dostatečnou viditelností přes
ochranné kryty do pracovního prostoru.

Psychologický aspekt řeší vztah člověka a stroje. Jedná se o vytvořené pracovní prostředí pro
člověka. Toto prostředí ovlivňuje celý jeho tvar a jeho barva. Barvy jsou zvolené dle
ergonomických zásad, aby člověka příliš nerozptylovaly. Zvolené barvy jsou kombinace modré a
bílé. Jednoduché ovládání stroje neruší obsluhu při práci.

Navržený stroj má vycházet z charakteru vertikální frézky a zároveň má být zajímavý,
originální v tvarovém pojetí. Dominantními prvky jsou zaoblené zadní krytovaní spolu s
předním ochranným štítem. Dalším výrazným prvkem je frézovací hlava. Tvar frézky se
nesnaží nijak provokovat. Kompozice tvarů, jednotlivých částí, působí kompaktně, sjednoceně.

Frézka vychází z podkladů strojů, které už se hromadně vyráběly. Většina výrobců podobných
strojů splňuje stejné technické kvality. Proto přichází na řadu různé faktory pro jeho
zkvalitnění. Například dobrý design může být rozhodující při jeho koupi. Každý podnik hledá
ekonomicky optimální řešení jak vyrobit a prodat své obráběcí stroje. Zvláště v dnešní době,
kdy se hodně zákazníku snaží modernizovat svoje staré stroje. Firmy proto musí k výrobku
nabízet i nadstandardní služby. Jako například po vyřazení stroje z výroby jeho rozebraní či
částečnou renovaci.

ROZBOR FUNKCÍ DESIGNÉRSKÉHO NÁVRHU



7.6 Sociální aspekt
Vertikální frézka je navržena pro použití v dnešních pracovních podmínkách. Má standardní
funkce i příslušenství, které se po ní v dnešní době vyžadují. Proto by měla přispívat ke
zvýšení pracovní kvality a zpříjemňovat obsluze práci s ní.
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8.ZÁVĚR

Vyvinout, zkonstruovat a vyrobit nový obráběcí stroj je velmi náročný počin, vyžadující
paralelní činnost ve třech oblastech. První je konstrukce, druhý je design a třetí je bezpečnost.
I můj návrh vertikální frézky vychází z podkladů vyráběných obráběcích strojů. Tyto
konstrukční parametry návrh do jisté míry limitovaly, ale zároveň vytvořily prostor pro
inspiraci. Řešení vertikální frézky jsem nerozšiřoval jinými funkcemi nebo konstrukčními
doplňky. Je zřejmé, že bez spolupráce s technickými požadavky by nemohl vzniknout žádný
dobrý produkt. Proto jsem se snažil vytvořit design stroje, který by bylo možné realizovat a
vyrábět.

Technologie výroby jednotlivých částí je v našich podmínkách proveditelná. Jedná se o odlévaní
masivní kostry frézky, lisování a ohýbání plechů. Složitý tvar krytu frézovací hlavy by byl
vyroben z laminátových hmot.
Při průběhu zpracování diplomové práce jsem se držel vytýčených bodů, jenž jsem si stanovil.
Domnívám se, že hlavní cíl jsem splnil. Navrhl jsem jednoduchý a čistý tvar vertikální frézky,
který je funkční a vyrobitelný.
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10. SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN

d [mm] - délka vertikální frézky
š [mm] - šířka verktikální frézky
v [mm] - výška verktikální frézky
m [kg] - hmotnost stroje
V [kW] - výkon hlavního elektromotoru
P [kVA] - celkový příkon
vd [mm min-1] - pracovní posuv podélný
vp [mm min-1] - pracovní posuv příčný
vs [mm min-1] - pracovní posuv svislý
vdr [mm min-1] - rychloposuv podélný
vpr [mm min-1] - rychloposuv příčný
vsr [mm min-1] - rychloposuv svislý
fd [mm] - pracovní zdvih podélný
fp [mm] - pracovní zdvih příčný
fs [mm] - pracovní zdvih svislý
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