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Abstrakt 
 
Předmětem této bakalářské práce je konstrukce osy C soustruhu. První část této práce 

obsahuje rešerši možných konstrukčních provedení pohonu osy C soustruhu. Druhá část 
práce obsahuje volbu parametrů pohonu, konceptové návrhy možných řešení a výběr nej-
vhodnější varianty. Součástí je také 3D model celého soustružnického vřetena s osou C, 
vymodelovaný v programu SolidWorks 2007 a výkres sestavy vřetene s osou C. 
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Abstract 
 
The subject of this thesis is the construction of turning machine C axis. The first part of 

this work includes a search of possible methods of construction drive C axis. The second 
part includes a choice of drive parameters, conceptual proposals for possible solutions and 
selecting the most appropriate variant. Also included is a 3D model of the lathe spindle 
with the C axis, modeled in SolidWorks 2007 and assembly drawing of spindle with C axis. 
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2 Úvod 

Osu C soustruhu najdeme na vřeteni soustruhu. Jedná se o přesné polohování vřetena 
soustruhu, definovaného úhlem natočení vřetene.  

Můžeme tak mluvit o tříosém obrábění (X, Z, C). Abychom toto polohování využili, 
musíme mít v nástrojové hlavě soustruhu hnané nástroje, např. frézu nebo vrták. Tyto ná-
stroje jsou umístěny buď v ose obrobku, kolmo na osu obrobku, případně  určitém nastavi-
telném úhlu. U multifunkčních center obrábění provádí samostatné vřeteno, do kterého mů-
žeme upínat jak rotační nástroje (vrtáky, frézy), tak i soustružnické nože ve speciálních dr-
žácích. 

Při obrábění hnaným nástrojem můžeme obrobek polohovat, ale ve většině případů se 
používá pouze k nastavení obrobku do správné polohy vůči nástroji. Po nastavení polohy 
dojde většinou ke zpevnění vřetene pomocí brzdy. Obrábění pak probíhá na stojícím ob-
robku. 

Takovéto rozšíření umožní na soustruhu provádět více operací, než je možné na klasic-
kém soustruhu bez osy C. Můžeme tak integrovat frézovací operace na soustruh. Poté tako-
vý stroj můžeme označit jako soustružnické centrum.  

Hnané nástroje lze teoreticky použít i na strojích bez osy C. Ovšem jen na omezené ope-
race. Například na výrobu jedné drážky. Problémem je, že musíme zajistit polohu vřetene 
proti pootáčení, například brzdou, či zatížením motoru tak aby se průchodem proudu přes 
vinutí v motoru vytvořilo magnetické pole, které zajistí motor v dané stabilní poloze zábě-
rovým točivým momentem. V praxi se s takovýmto provedením nesetkáme, protože pokud 
výrobci stroj vybaví hnanými nástroji, automaticky je na stroji použita také osa C. 

 
Obr. 1 Umístění osy C na soustruhu [1] 
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3 Historie 

Vývoj strojů obecně vede k rozšíření schopností stroje, neboli zvýšení počtů operací, 
které je na stoji možno provádět. Vývoj stojů je řazen do několika generací, dle schopností 
stroje1. Pro stroje takzvané třetí generace bylo nutné zajistit nové požadavky. Jedním 
z těchto požadavků bylo polohování vřetene. 

S příchodem strojů s automatickou výměnou nástrojů, s otočnými revolverovými hla-
vami bylo nutné, aby se vřeteno zabrzdilo vždy ve stejné poloze definované úhlem natoče-
ní. Toto polohování bylo realizováno např. pomocí indexu speciální dvojité spojky, viz ob-
rázek 2. Hlavní spojka S1 se rozepnula při dosažení minimálních otáček motoru. Dále toči-
vý moment přenášela sekundární spojka S2, která po zaskočení indexu odpojila motor. To 
zajistilo, že obrobek zůstal vždy ve stejné poloze. Bylo proto možné pomocí vhodné pozice 
hnaného nástroje v nástrojové hlavě realizovat i mimoosé operace (vrtání).[3] 

 

 
Obr. 2 Schéma dosažení jedné polohy pomocí indexace dvojité spojky [3] 

 
Při vrtání mimostředných otvorů na čele přírubových součástí bylo nutné polohovat vře-

teno přesně v určitých úhlech natočení. K tomuto polohování se používal zvláštní servopo-
hon. Schéma realizace takového mechanizmu je na obrázku 3. Jak je zřejmé z obrázku po 
nastavení přesné polohy se provedlo zpevnění vřetene pomocí brzdy, tudíž obrábění bylo 
prováděno na stojícím obrobku. Přičemž úhlová poloha vřetene je další řízenou souřadnicí, 
označovanou dnes jako osa C.[3] 

 
Obr. 3 Schéma řešení osy C s pulzním snímačem [3] 

                                                
Pozn.1 V současné době se můžeme setkat se stroji šesté (nejvyšší) generace. Které umožňují suché vysoko-
rychlostní obrábění, dálkovou diagnostiku obrobku a ultra přesné obráběn í.  [2] 
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4 Použití 

Osu C lze použít k mnoha operacím, ovšem v závislosti na dalších pohonech stroje a 
možnosti polohování. Jak bylo již zmíněno, můžeme integrovat frézovací operace přímo do 
soustruhu. To významnou měrou ovlivní efektivnost výroby. Nemusíme potom do výrobní-
ho procesu součásti řadit frézování. Což zjednoduší, urychlí a zlevní výrobu. Nemusíme 
mít frézku, a přesto díl vyrobíme. Dále nemusíme provádět nové upínání na jiném stroji, 
operace frézování se provede na jedno upnutí společně se soustružením. Čímž se podstatně 
zkrátí výrobní časy a náklady na výrobu součásti. 

Samozřejmostí je, že součásti, na kterých se uplatní řízená osa C, jsou většinou rotační 
součásti hřídelovitého nebo přírubového tvaru. Které se bez použití polohovatelné osy C 
soustruhu musejí vyrábět jak na soustruhu, tak i na frézce, případně na speciálních strojích. 

Díky přesnému řízení otáček můžeme bez problémů nahradit kulisové a jiné mechaniz-
my, kterými se vyrábí speciální tvary vaček, případně podsoustružené tvary nástrojů. 

 
4.1 Příklady použití     

Jednoduchým příkladem použití je drážka pro pero. Drážka se vyrobí společně 
s operacemi soustružení. Díky polohování však můžeme vytvořit drážky dvě přesně proti 
sobě, případně více v přesně definovaných polohách. 

Také lze realizovat drážkování hřídelů (jemné, rovnoboké a evolventí). V případě výro-
by součásti s drážkováním musíme použít tvarovou stopkovou frézu, daného tvaru drážky. 

Dále lze na povrch rotačních součástí vytvářet šroubovice. Případně tvarové drážky po 
obvodu (bubnové vačky). Profil takovéto drážky závisí na volbě tvaru nástroje. Při výběru 
nástroje musíme brát ohled na to, že profil nástroje je kolmý ke křivce, tudíž nástroj musí 
mít profil odpovídající kolmému průmětu drážky. 

Je možné realizovat vrtání kolmo na osu, případně mimosé vrtání, v daných polohách. 
Pokud bychom chtěli realizovat šikmé vrtání, museli bychom mít naklápěnou frézovací 
hlavu, případně někteří výrobci upínačů nástrojů do revolverových hlav nabízejí i použití 
hnaných nástrojů v pevně nastaveném úhlu. 

Můžeme vytvářet polygonové plochy na součástech, např.: trojúhelníkový, čtvercový, 
šestihranný, nebo vícehranný tvar. Lze samozřejmě vytvořit pouze jednu rovinnou plochu 
na obvodu součásti. Podle toho, jestli se jedná o plochu která je na konci nebo uvnitř délky 
součásti. Musíme zvolit správnou polohu frézovacího nástroje. Jedná-li se o drážku uvnitř 
délky součásti, musíme použít výhradně nástroj, který je kolmo k ose obrobku. V případě 
jde-li o drážku na konci součásti, můžeme použít oba typy nástrojů (kolmo k ose i rovno-
běžně s osou obrobku).  

Díky přesně definovanému natočení můžeme realizovat i výrobu čelních vaček. Toto je 
jediný případ, kdy by se osa C použila k soustružení. Výrobu vačky je však možno realizo-
vat také pomocí frézování nástrojem s osou rovnoběžnou s osou obrobku. Kdybychom po-
užili výrobu soustružením, musíme dbát na to, že výkon obrábění může dosahovat maxi-
málně výkonu pohonu osy C! Protože bývá menší než pohon hnaného nástroje, používá se 
častěji frézování.   
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Obr. 4 Obrábění s využitím osy C [1] 

 

5 Požadavky na pohon osy C 

Požadavky na pohon osy C samozřejmě vycházejí z operací, které budeme pomocí osy 
C provádět. Závisí především na velikosti a přesnosti stroje, na kterém je osa C realizována. 
Dále je důležité použití stroje, například pro hrubování, dokončování či vysokorychlostní 
obrábění. Případně můžeme také uvažovat četnost použití, případně významnost.  

Nejvýznamnější parametr je točivý moment motoru pohonu. Ten závisí na výkonu pou-
žitých frézovacích nástrojů v revolverové hlavě a na maximální velikosti obrobku. Tento 
moment musí zachytit řezné síly vznikající při obrábění.  

Důležitá je také rychlost a zrychlení motoru. Rychlost otáčení osy C nebývá vysoká, 
pohybuje se většinou do 100 min-1. Velkost zrychlení určuje dynamiku pohonu, protože 
tento pohon není hlavní, nejsou na něj kladeny vysoké nároky na dynamiku. 

Dalším významným parametrem je přesnost. Ta závisí na přesnosti odměřování, ale 
hlavně na minimálním reálném polohovacím úhlu. Ten je určen převodem a minimální po-
lohovatelností (krokem) motoru, který je daný regulací motoru. Veliký vliv na přesnost má 
velikost vůle na převodovém soustrojí, zvláště pří reverzaci směru otáčení. Dalšími parame-
try může být (zkrutná) tuhost realizovaného převodu. Případně deformační vlastnosti pře-
vodu (v případě použití řemenového převodu). 

K požadavkům lze také zařadit možnost spuštění (připojení) osy C. Připojení se provádí 
v zastaveném stavu. Poté co vřeteno zastaví, spojka (případně připojovací mechanizmus) 
spojí vřeteno s motorem pohonu. Osa C nemůže být připojena neustále, protože by se 
s daným převodovým poměrem motor točil vysokými otáčkami. V případě použití šneku 
musíme uvážit samosvornost šneku (nemožnost otáčení šnekovým kolem). 
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6 Druhy pohonu 

Základním dělení lze provést na přímé a nepřímé pohony. Přímé pohony neobsahují 
převody, je zde motor, který má vlastnosti požadované pro pohon. Nepřímé pohony mají 
motor a převod, tento převod zvyšuje hodnoty veličin, které jsou důležité ( krok polohová-
ní, točivý moment). Ovšem zařazení převodu do pohonu s sebou nese spoustu negativních 
vlastností. 

 
6.1 Přímý pohon 

Použitím přímého pohonu se zbavíme mnoha problémů, než kdybychom použili klasic-
kou koncepci motoru s převody. V použití přímých rotačních pohonů se používají mnoha-
polové, pomaloběžné a velkoprůměrové elektromotory (tzv. prstencové motory). Přímý po-
hon má spoustu výhodných vlastností, proto je často používán. Pohon osy C je možné také 
realizovat pomocí vlastního motoru vřetene. Musí se ovšem jednat o speciální zabudované 
elektrovřeteno s touto polohovací vlastností.[4] 

Motor musí splňovat veškeré požadavky na pohon, např. velikost záběrného momentu. 
To je v tomto případě použití docela problematické, protože motor musí umět dosáhnout 
velice malých otáček s vysokým točivým momentem, tak abychom byli schopni zaručit po-
lohování motoru. Dále motor musí splnit konstrukční požadavky, v tomto případě musí být 
konstruován jako dutý tak, že jeho nejmenší průměr musí být větší než průměr vřetena. 

Mezi největší přednosti přímého pohonu patří snadné odpojení a připojení pohonu ke 
vřeteni. Jednoduše pohon aktivujeme, pokud ho připojíme ke zdroji proudu, pokud není 
motor připojen k síti tak nijak nezasahuje do pohybu osy. 

 
Výhody 

• Velká tuhost soustavy 
• Bezvůlový chod 
• Vyloučení setrvačných hmot převodů – vyšší dynamika soustavy 
• Zjednodušení konstrukce – není nutno používat převody a spojky 
• Snadné připojení a odpojení pohonu 
• Nedochází k opotřebení mechanických částí – stejná kvalita polohování 

v průběhu životnosti motoru 
 

Nevýhody 
• Nutnost chlazení – pro vyšší výkon je nutné motor chladit vodou  
• Složitější zabudování - pro modulární provedení stroje 
• Vyšší cena 

 
6.1.1 Elektrov řeteno s možností polohování 

Realizovat polohování obrobku je také možné pomocí elektrovřetene. Jedná se o speci-
ální druh vestavěných elektrovřeten která umožňují polohování. 

Velkou výhodou tohoto způsobu je jednoduchost konstrukce, protože žádný pohon osy 
C nemusíme navrhovat, stačí použít vhodné elektrovřeteno. To vede k vysoké kompaktnos-
ti provedení, zvláště potom pro použití u soustruhu s protivřetenem (obr. 5). U takovýchto 
strojů se z důvodu jednoduchosti konstruují obě vřetena identická. 

Jedinou nevýhodou tohoto způsobu je cena, která je u těchto elektrovřeten vysoká. 
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Obr. 5 Elektrovřeteno s funkcí polohování [1] 

6.1.2 Momentové (prstencové) motory  

Tyto ploché a velkoprůměrové motory mají velký počet polů (desítky až stovky). Lze si 
je představit jako lineární motory stočené dokola. Jsou vhodné pro pomaloběžné aplikace 
s velkými točivými momenty. Prstencové motory se používají často jako náhrada šnekové-
ho převodu2, protože pomocí nich lze dosáhnout velmi malých otáček (v astronomických 
aplikacích až 1 otáčka za 2 měsíce).[5]     

Velkou výhodou je absence převodu, což s sebou nese spoustu výhod a zjednodušení. 
Hlavní výhodou je snížení setrvačných momentů převodu, což vede k vysoké dynamice 
pohonu. Dalším kladem této konstrukce je snadné připojení a odpojení motoru k hlavnímu 
pohonu. Toto je veliká výhoda, která podstatně zjednodušuje konstrukci. 

Nevýhodou je, že motor musí mít takovou přesnost polohování, jaká je nutná pro po-
hon. V případě použití převodu se nám nejmenší polohovací krok dělí ještě převodovým 
poměrem. Podobně je na tom točivý moment, který musí dosahovat už motor, není zde 
zvýšení točivého momentu vlivem převodu. Omezujícím faktorem mohou být také kon-
strukční nároky, např. motor musí mít nejmenší průměr dostatečně velký, aby bylo možno 
zachovat konstrukční řešení s dutým vřetenem pro podávání materiálu. 

 
Obr. 6 Schéma prstencového motoru [5]     

                                                
2 Pozn.: Jejich uplatnění je většinou u pohonů otočných stolů, naklápěcích vřetenových hlav a u tzv. kolébek 
frézovacích strojů, kde výrazně zjednodušují mechanickou konstrukci. [5]     



 Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
Str.17 

Konstrukce osy C soustruhu 
 
 

6.2 Nepřímý pohon 

Při vložení převodu mezi motor a vlastní vřeteno stroje hovoříme o nepřímém pohonu. 
Převod slouží jako reduktor otáček a také umožňuje umístění motoru mimo osu stroje, což 
je výhodné, protože soustruhy mají často průchozí vřeteno kvůli možnosti podávání materi-
álu. Na převod je kladena spousta požadavků. Hlavním požadavkem je zaručení přesného 
převodového poměru. 

Největším problémem tohoto způsobu řešení jsou vůle, které musí být co nejmenší, 
abychom dosáhli co nejpřesnějšího řízení zvláště při reverzaci směru pohybu. Dalším vý-
razným problémem je realizace odpojení převodu při jeho nečinnosti. Odpojení musíme 
provést z toho důvodu, že kdyby zůstal motor stále připojen na vřeteno, dosahoval by při 
pracovních otáčkách stroje mnohdy až stonásobek jeho maximálních otáček.  

Užití nepřímého pohonu bývá častější u vřeten, které mají také hlavní pohon realizován 
nepřímo řemenovým převodem. To proto, aby zůstala zachována jednoduchá konstrukce 
vřetene, a také často bývá převod pohonu osy C připevněn na hlavní převod (řemenici), což 
zjednodušuje konstrukci. 

Velkým problémem je potom také řízení pohonu s vloženým převodem. Převod má své 
mechanické vlastnosti jako je tuhost a setrvačné momenty, což velice komplikuje vlastní 
řízení (obr.7). Tyto skutečnosti je nutno kompenzovat vhodným druhem řízení, do kterého 
zohledníme vlastní provedení pohonu. Zde je nutné řešit dynamiku pohonu a nelinearitu 
tření při nízkých rychlostech otáčení. [6]     

 
Obr. 7 Schéma pro vytvoření ovládacího algoritmu. [6]     

Nepřímé pohony můžeme rozdělit dle typu převodu. Převod můžeme realizovat ozube-
ným řemenem, čelními ozubenými koly, nebo šnekovým převodem. 

 
Výhody 

• Umožnění umístění mimo osu stroje 
• Chlazení vzduchem – servopohon nevyžadují chlazení vodou  
• Snazší zabudování – pro modulární provedení stroje 
• Nižší cena – použití klasického servomotoru 

 
Nevýhody 

• Nutná kompenzace vůlí v převodu – složitá realizace malých vůlí v převodu 
• Ztráty účinnosti převodem – zvláště u šnekového pohonu 
• Nutné odpojení pohonu – z důvodu extrémního zvýšení otáček motoru 
• Zhoršení dynamických vlastností – vlivem setrvačných momentů na převodech 
• Složitější řízení – vlivem přiřazení dalších prvků (setrvačné hmoty) 
• Opotřebení součástí během provozu – časem dochází k nárůstu vůle 
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6.2.1 Převod ozubeným řemenem 

Jednou z možností jak realizovat převod je využití ozubeného řemenu. Použití klasické-
ho klínového řemene není možné, z důvodu možnosti prokluzu řemene. Kdežto ozubený 
řemen zaručuje přesný převodový poměr, což je vlastnost, která je bezpodmínečně nutná 
pro tuto aplikaci.  

Výhodou tohoto provedení je jednoduchá konstrukce a nižší požadavky na přesnost vý-
roby převodu. Z čehož také vyplívá nízká cena převodu. Velkou výhodou je také absence 
nutnosti mazání převodu, což výrazně zjednodušuje konstrukci. Výhodou řemenu je menší 
zastavěný prostor při nutnosti větší meziosové vzdálenosti, než který by byl nutný při pou-
žití ozubených kol jako převodu.  

Největší nevýhodou tohoto typu převodu je elasticita řemene. Při prudké změně rych-
losti dochází k protažení řemene, což vede k nepřesnostem polohování při vysoké dynamice 
pohybu. Výhodou této vlastnosti je tlumení rázů, ovšem tlumení rázů zde není hlavní prio-
ritou, protože zde není výrazné rázové zatěžování. Další nevýhodou je nutnost možnosti 
výměny řemene a jeho napnutí. Jako nevýhodu lze považovat také životnost řemene a nut-
nost jeho výměny během životnosti stroje, zvláště pokud je stále připojen ke vřeteni. 

Toto řešení se v praxi často nepoužívá, kvůli značným negativním vlastnostem. Avšak 
na některých levných, nebo malých strojích může být použit v kombinaci s brzdou. 

 

 
Obr. 8 Pohon pomocí řemenového převodu [7]     

6.2.2 Převod čelními ozubenými koly 

Klasickým provedení převodu jsou ozubená kola. Ta jednoznačně splňují požadavek na 
přesný převodový poměr. Pro zvýšení plynulosti převodu by bylo vhodné použít kola se 
šikmými zuby. V tomto provedení sice vznikají axiální síly, které však nejsou nijak velké 
vzhledem k výkonu tohoto pohonu. Při realizaci tohoto převodu se nejčastěji používá jen 
jeden převodový stupeň. Proto musí jako pohon být použit servomotor s nízkými otáčkami.  
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Převod není mazán, protože nepracuje často. K mazání pohonu by bylo nutné převod 

uložit do skříně, což by bylo velice složité. 
Nevýhodou je nutnost vysoké přesnosti výroby ozubených kol (IT4 nebo IT5), která za-

jistí snížení vůlí v převodu. Konstrukční nevýhodou velký zastavěný prostor při větší mezi-
osové vzdálenosti. 

Připojení motoru je často realizováno příklopnou osou C, jak je zřejmé za obrázku 9. 
 

 
Obr. 9 Převod ozubenými koly [8]     

 
6.2.3 Převod šnekovým soukolím 

V klasickém šnekovém převodu jsou velké vůle, proto musí být použita konstrukce 
s předepnutým šnekem. V této konstrukci je šnek přitlačován na šnekové kolo, čímž se vy-
mezí vůle v převodu. Přítlak šneku je nejčastěji definován pomocí ohybového momentu, 
který vzniká na šneku. 

Mezi hlavní výhody patří vysoký převodový poměr na soukolí, což umožňuje použití 
motoru s převodovkou s menším převodovým poměrem, a tudíž jsou levnější. Nevýhodou a 
zároveň výhodou je samosvornost šnekového převodu. Samosvornost převodu je velice 
vhodná vlastnost, protože umožňuje přenos točivého momentu pouze jedním směrem (ze 
šneku na šnekové kolo). Tím pádem se nemusí řešit zachycení řezné síly, například pomocí 
brzdy. 

Nevýhodou samosvornosti je nutnost použití ovládané spojky už mezi šnekovým kolem 
a vřetenem, což je výrazně složité. Tento problém lze také vyřešit najížděním šneku do zá-
běru pomocí dalšího mechanizmu. Velkou nevýhodou je nízká účinnost šnekového převodu 
s předepnutým šnekem. Dalším požadavkem na konstrukci je nutnost mazání, neboť šneko-
vý převod musí být mazán, aby se zvýšila jeho účinnost.  
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7 Odměřování 

Při výběru správného typu odměřování je důležité vybírat dle přesnosti snímače. Je zby-
tečné mít snímač s vysokou přesností, pokud zvoleným pohonem nebudeme schopni polo-
hovat s dílcem v daném kroku. Avšak při použití snímače s vyšším rozlišením bude snazší 
řízení motoru, protože budeme mít přesnější informace o daném pohybu (zvláště při malých 
rychlostech). 

Pro naši pomaloběžnou aplikaci není nutné klást příliš vysoké požadavky na dynamiku 
měření (vysoké vzorkovací frekvence), protože pohon je provozován v nízkých otáčkách. 
Absolutní snímače jsou přesnější, protože je zde menší pravděpodobnost vzniku chyby než 
u přírůstkových snímačů. V této aplikaci lze však použít i přírůstkový snímač, neboť nedo-
chází k dlouhodobému provozu mimo referenční oblasti, čímž se redukuje riziko chyby. 

Při návrhu snímače je také nutné uvažovat ovlivnění snímače vlivem teploty, tak aby 
nedošlo ke vzniku chyby teplotní dilatací měřícího pravítka. Na vznik teplotní chyby jsou 
náchylné přímé odměřovací systémy. Nepřímé systémy odměřování jsou odolnější vůči 
vzniku chyby. [9] 

Dále je důležité se rozhodnout, jestli budeme snímat otočení přímo, nebo jestli použije-
me převod a polohu budeme odměřovat nepřímo. 

 
7.1 Přímé odm ěřování 

Snímač je pevně připojen ke vřeteni. Přesnost je dána pouze přesností snímače, další 
vlivy se do snímače neprojevují. Jeho velkou výhodou je jednoduchá konstrukce. Snímač 
stačí pouze připevnit na stroj, není zde nutné navrhovat další součástky, nutné pro chod 
odměřování. 

Nevýhodou je, požadavek, aby bylo vřeteno průchozí, proto musíme použít odměřování 
s prstencem, který se připevní na vřeteno. U tohoto konstrukčního řešení je obvykle vyšší 
cena, než při použití klasického IRC snímače polohy.  

Při použití přímého odměřování můžeme také narazit na konstrukční problémy s umís-
tění na rotační prvek. Neboť na vřeteni je problém vhodně umístit přesnou kuželovou (vál-
covou) plochu tabulkového rozměru snímače. 

 
 

7.2 Odměřování p řes převod 

Polohu přenášíme z vřetena pomocí převodu na snímač. Volbou vhodného převodového 
poměru můžeme docílit stejného odměřovaného kroku i se snímačem s menší přesností 
odměřování. Další vlastností je, že snímač můžeme umístit mimo osu vřetene, což je důle-
žité pro zachování dutého vřetene.  

Převod je nejčastěji realizován pomocí ozubeného řemene. Ozubený řemen nepřenáší 
žádný točivý moment, tudíž není namáhán a nedochází k protažení řemene vlivem jeho 
elasticity. Bylo by možné použít také ozubená kola, ale tato realizace by byla zbytečně slo-
žitá a drahá. 

Výraznou předností je možnost použití klasických IRC rotačních snímačů polohy. Tyto 
snímače jsou naprosto běžné, proto jejich cena není nijak vysoká. 

Nevýhodou je pouze zanesení chyby do snímání vlivem nepřesnosti výroby ozubených 
řemenic, případně průhybem řemene (při špatném napnutí). 
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7.3 Optické odm ěřování 

Na snímací plochu jsou nanesené optické značky. Aktuální polohu určují čtecí hlavy, 
které snímají tyto značky. Přesnost čtení je závislá na kvalitě snímání, pokud jsou optické 
značky znečištěné (chladící emulzí, prachem) může docházet k chybám měření. 

Princip činnosti snímače je zachycen na obrázku 10. LED dioda osvětluje měřící pravít-
ko3. Světlo se odráží od referenčních značek, prochází speciální čočkou a dopadá na fotode-
tektor.  

 
Obr. 10 Schéma optického odměřování [9] 

7.4 Magnetické odm ěřování 

K odměřování je využita střídavě polarizovaná magnetická stopa. Snímacími prvky jsou 
magnetorezistory (hallovy prvky), které generují harmonický signál podobně jako snímače 
optické (obr.11). 

Magnetická stopa může být nanesena na jakoukoli nefunkční plochu (obvod kroužku 
valivého ložiska). Jedná se tedy o konstrukčně úsporné řešení. Stopa může být také realizo-
vána pomocí nalepovací magnetické pásky. Tyto snímače jsou odolné vůči nepřesnostem 
způsobeným znečištěním magnetické stopy.[4] 

Magnetické odměřování funguje tak, že stopy měřícího pravítka uzavírají magnetický 
obvod mezi primárním a sekundárním vinutím, tím se v sekundárních cívkách indukuje na-
pětí a cívkami začne protékat proud. 

 
Obr. 11 Schéma magnetického odměřování [10] 

                                                
Pozn.3 Často se používá infračervené světlo,  aby nedošlo k ovlivnění snímače vlivem okolního světla. 
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8 Mechanická brzda 

Na vřeteni soustruhu by měla být brzda z důvodu nouzového zastavení stroje. Například 
aby se vřeteno včas zastavilo, když dělník otevře ochranný kryt, nebo v případě poruchy 
stroje. Elektrický pohon je také možné brzdit protiproudem, ale toto brzdění není vhodné 
pro bezpečnostní zařízení (nefunguje při výpadku proudu). 

Skutečnost, že je na stroji brzda použita můžeme využít i pro polohování osy C, kdy 
nám tato brzda zajistí pevnou pozici obrobku, která ve většině případů plně postačuje (ob-
rábění probíhá na stojícím obrobku). 

Využitím brzdy také splníme požadavky tzv. eco-designu, tj. úspory energie. Když je 
motor v režimu brzdění musíme na něm udržovat dané napětí, což spotřebovává elektrickou 
energii. Dalším problémem je také, že pokud udržujeme motor elektricky v dané poloze, 
může dojít ke kmitání motoru v rámci kroku, který jsme schopni regulovat. Což je velice 
negativní jev. 

K brzdění můžeme využít několik zařízení, např. pásovou, bubnovou nebo kotoučovou 
brzdu. Z těchto typů se nejvíce používá kotoučová brzda. 

 
8.1 Kotou čová brzda 

Na strojích se nejčastěji používá kotoučová brzda z důvodu kompaktní konstrukce a 
jednoduchosti provedení. Brzdný kotouč se nejčasněji umisťuje na zadní část vřetena, vně 
stroje tak ,aby byl chlazen vzduchem (obr.5). Pokud je na stroji řemenice, je vhodné na ni 
umístil brzdový kotouč. Nemusíme potom řešit přenos točivého momentu na vřeteno.  

Kotoučová brzda se skládá z brzdového kotouče a brzdových čelistí. Brzdové čelisti 
jsou ovládány různými mechanizmy. Nejčastěji pružinami, elektromagnetem případně hyd-
raulicky. Dále je také možná kombinace zapínání pružinami a vypínání elektromagnetem. 
Nevýhodu sice je, že pokud je brzda odbrzděná odebírá proud, ale na druhou stranu bez 
proudu zabrzdí. Tato skutečnost je velice důležitá pro použití brzdy jako bezpečnostního 
prvku. 

 
Obr. 12 Průmyslová kotoučová brzda [11] 
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9 Připojení nep římých pohon ů 

Pokud pohon nepracuje, je třeba jej odpojit od vřetena. Klasickým způsobem připojení 
pohonu je spojka. Nejvhodnější je zubová, protože na ní nemůže dojít k prokluzu.  

Dále je také možno připojení realizovat pomocí jiného mechanizmu. Využití tohoto 
způsobu je možné u ozubených kol. Připojení motoru provedeme umístěním ozubených kol 
do záběru. Pokud pohon nepracuje nejsou kola v záběru.  

Jednou z možností jak toto realizovat je posouvat ozubeným kolem (pastorkem) v axi-
álním směru, podobně jako v převodové skříni. Ozubené kolo je spojeno s hřídelem pomocí 
jemného drážkování. Posuv kola je realizován hydraulicky, případně pneumaticky. 

Další možností je řídit záběr radiální pozicí. Většinou tak, že motor s pastorkem je ulo-
žen na příklopném mechanizmu (obr.9). Nastavení do záběru může být provedeno hydrau-
licky, pneumaticky nebo elektromagneticky. Tento způsob redukuje vůli v ozubení tím, že 
zde není pevná meziosová vzdálenost, tudíž do sebe zuby vždy přesně zapadají, tím je od-
straněna vůle v převodu. 

 

10 Připojovací rozm ěry 

Protože nebyly zadány konkrétní hodnoty, je třeba je všechny zvolit, aby nedošlo vol-
bou nevhodných parametrů k nereálné konstrukci. Zvolím parametry soustruhu, který je re-
álně vyráběn. Je to univerzální soustruh určený jak pro hrubování, tak i pro dokončování. 
Název tohoto soustruhu je SP 430 z produkce KOVOSVI MAS. Bohužel se mi nepodařilo 
zjistit připojovací rozměry na vřeteni, proto vycházím při kreslení uložení vřetene poměro-
vě z obrázků a vnitřní stavbu vřetene volím dle obecných konstrukcí vřeten. 

Náhon hlavního řemene je realizován motorem s řemenovým převodem. Jedná se o tak-
zvaný víceklínový řemen. 

 
10.1 Soustruh, na kterém bude pohon osy C použit 

Jedná se o klasický univerzální soustruh (obr.9) určený pro obrábění všech typů materi-
álů, např. ocel, litina a slitiny hliníku. Tento soustruh je navržen jako modulární. To zna-
mená, že má několik (šest) variant. Od nejjednoduššího bez osy C a Y s koníkem a jedním 
suportem s nástrojovou hlavou po řešení s osou C a Y, se dvěma suporty a protivřetenem. 

Tabulka 1 Parametry soustruhu, na kterém bude pohon osy C použit [8] 

Soustruh SP 430 
Oběžný průměr nad ložem 680mm 
Maximální délka soustružení 1100mm 
Maximální průměr soustružení 430mm 
Max. průchod tyče hlavního vřetena 80mm 
Výkon hlavního vřetena S1/S6 17/25kW 
Max. otáčky hlavního vřetena 3800min-1 

Max. kroutící moment S1/S6 974/1433Nm 
Výkon nástrojového vřetena 10/18kW 
Max. otáčky nástrojového vřetena 4000min-1 
Max. kroutící moment 48/60Nm 
Max. otáčky osy C 73min-1 

Max. kroutící moment osy C 132Nm 

 



 Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
Str.24 

Konstrukce osy C soustruhu 
 

 
10.2 Konstrukce v řetena 

Konstrukcí vřetena se nebudu podrobně zabývat, protože to není předmětem mojí baka-
lářské práce. Je to velice složitý proces, při kterém se řeší hlavně průhyb v přední části vře-
tena, kde je upnut obrobek. Ke správnému návrhu je třeba řešit toto zadání pomocí metody 
konečných prvků, kde je nutné zadat velké množství vstupních parametrů (okrajových 
podmínek). Zvláště složité je potom určit deformace ložisek při zatížení. 

Veškeré parametry vřetena navrhnu. Přitom vycházím ze schématu uložení vřetene sou-
struhů od výrobce ložisek Koyo [12]. Z obrázku 13 je zřejmé dle vnitřní dutiny, že se jedná 
o vřeteno frézky. Důležité na obrázku je však uspořádání a použitý typ ložisek. Jako výcho-
zí rozměr pro poměrové měřítko jsem zvolil vnitřní průměr, který dle zadání má být 80mm.  

Na vřeteni jsou nakresleny všechny těsnící a mazací prvky, přičemž jsem se jejich 
funkčností podrobně nezabýval, protože to není předmětem této práce. Dále také neprová-
dím výpočty, které přímo nesouvisí s konstrukcí pohonu osy C. 

 

 
Obr. 13 Schema uložení vřetene soustruhu [12] 

 10.3 Řemenice v řetena 

Řemenici vřetena musím také navrhnout, protože by mohla být v těsné blízkosti poho-
nu, případně je na ní možné umístit některé komponenty pohonu osy C. 

Na obrázku je použit víceklínový řemen, na kterém je zřejmé, že na něm je deset drá-
žek. Velkou výhodou těchto řemenů je chod téměř bez vibrací a dlouhá životnost. Abych 
dosáhl přibližné šířky, volím největší možnou drážku. Tyto řemeny mají označení PM. Pa-
rametry řemene jsou uvedeny v obrázku 14. 

Přenos točivého momentu na vřeteno je realizován pomocí pera. Velikost pera jsem na-
vrhl dle průměru vřetena, přičemž délkou, případně počtem per, jsem se nezabýval, protože 
to není pro konstrukci osy C důležité. 

 
 

 
Obr. 14 Víceklínové řemeny [13] 
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11 Konstruk ční návrh 

Je velice složitý proces. Na konstruktéra jsou mnohdy kladené často protichůdné poža-
davky. Ten proto musí často hledat cestu kompromisů, aby daný problém vyřešil. 

Celý konstrukční proces se skládá ze tří hlavních částí: [14] 
• Stanovení a formulace úlohy 
• Hledání řešení (koncepce) 
• Rozhodování, které je spojeno s výběrem optimální varianty (koncepce)  

Konstrukční návrh také vyžaduje provedení kontrolních výpočtů. Ty jsou v této práci 
provedeny pouze zjednodušenými obecnými postupy, v praxi by byli tyto výpočty ověřeny 
pomocí počítačového výpočtu metodou konečných prvků, např. programem ANSYS. 

 
11.1 Stanovení a formulace úlohy 

Hlavní vstupní požadavky bychom měli obdržet od marketingového oddělení (které se 
zabývá prodejem strojů). Na základě průzkumu trhu a výrobní strategie podniku. Konstruk-
ce osy C se jeví jako samostatné zadání, ale její konstrukce úzce souvisí s vřetenem. Proto 
musíme k zadání přistupovat komplexně, tj. řešit konstrukci vřetene společně s osou C. 

Jedním z požadavků, který je dnes velice běžný, je požadavek na modulární konstrukci 
strojů. To znamená, že na v určitých modifikacích stroje nebude pohon osy C nainstalován. 
Prioritně budeme však uvažovat, že je pohon osy C použit, protože například ve výrobním 
sortimentu Kovosvit MAS mají osu C čtyři modifikace strojů z šesti. 

Soustruh má pouze hlavní vřeteno, jehož pohon je realizován motorem a řemenovým 
převodem. Není proto nutné uvažovat modulaci pohonu na protivřeteno (zrcadlové prove-
dení pohonu). 

Základní vstupní parametry (točivý moment, výkon, max. otáčky) je u tohoto druhu po-
honu těžké určit. Proto k jejich získání použijeme výpočty z řezných sil. Hlavními  veliči-
nami vstupujícími do tohoto výpočtu budou výkon a točivý moment nástrojového vřetena, 
dále pak maximální průměr obrobku a nástroje. Z těchto hodnot určíme kroutící moment 
motoru, případně výkon. Pro pohon osy C nejsou tak důležité maximální otáčky, proto je-
jich hodnotu nebudeme uvažovat jako vstupní údaj, ale výsledná hodnota by se měla pohy-
bovat od 50 do 200 min-1. 

 
11.1.1 Výpo čet řezných sil 

Při použití osy C se obrábění provádí ve většině případů frézovacím nástrojem, proto 
budeme veškeré výpočty uvažovat pro frézování. Osa C může být také použita při mimoo-
sém vrtání, tento případ se však nepoužívá často, proto z něho nebudeme vycházet při ná-
vrhu.  

Frézování nebo vrtání nástrojem v nástrojové hlavě, klade vysoké nároky na kvalitu ná-
strojů, protože na nástrojové hlavě chybí zařízení pro chlazení řezného procesu. Tudíž je 
nutné uvážit při návrhu řezných podmínek, tak aby nedošlo k poškození nástroje vlivem 
vysokých teplot.  

Pro výpočet řezných sil je možno vyjít ze základních výpočtových vztahů. Řezný odpor 
pro veškeré výpočty volím kc = 3000 MPa, tento řezný odpor odpovídá uhlíkové oceli. Pa-
rametrem, charakterizujícím obrábění, je plocha třísky, přičemž nezávisí, jak tato tříska 
vznikla (čelní nebo válcové frézování). 
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Řezná síla: [15] 

�� � �� · ��      (1) 

Kde Fc [N] je řezná síla, AD [mm2] plocha třísky, kc [MPa] měrný řezný odpor. 
 
Řezná rychlost: [15] 

�� �
	·�
·�

�
      (2) 

Kde vc [m.min-1] je řezná rychlost, Dn [mm] průměr nástroje, n[min-1] otáčky vřetena.  
 
Řezný výkon: [15] 

�� �
��·��

�·��
      (3) 

Kde Pc [kW] je řezný výkon, Fc [N] řezná síla, vc [m.min-1] řezná rychlost.  
 
Protože je řezná síla závislá na ploše třísky, určím její velikost tak, že ji zpětně přepočtu 

z maximálního výkonu nástrojového vřetena a průměru nástroje. Vznikne potom křivka pro 
daný výkon, která je znázorněna v grafu (obr.15). Vřeteno má jmenovitý výkon 10kW, 
v přerušovaném režimu však může pracovat s výkonem až 18kW. 

 
Plocha třísky vyjádřená z maximálního výkonu a průměru nástroje: 

�� �
��·�·�

�

	·�
·�·��
      (4)  

Kde AD [mm2] plocha třísky, Pc [kW] řezný výkon, Dn [mm] průměr nástroje, n[min-1] 
otáčky vřetena, kc [MPa] měrný řezný odpor. 

 
Hodnoty plochy třísky jsou však omezeny vlastní pevností nástroje daného průměru. 

Pevnost nástroje je závislá na materiálu a konstrukci nástroje. Pro každý nástroj jsou defi-
novány maximální řezné podmínky (posuv na zub, hloubka řezu), tak aby nedošlo k výraz-
nému zkrácení jeho životnosti, případně jeho zničení. 

Předpokládejme, že se na stroji bude provádět střední frézování. Horní hranice posuvu 
je při tomto režimu fz = 0,30 ÷ 0,40 mm.z-1 a hloubka řezu se pohybuje okolo ap = 2 ÷ 4 mm. 
[16] 

 
Plocha třísky pro střední frézování: [15] 

�� � �� · �� � 0,4 · 4 � 1,6  
!      (5) 

Kde AD [mm2] plocha třísky, fz [mm.z-1] posuv na zub, ap [mm] hloubka řezu.  
 
V grafu jsou vyneseny maximální výkony nástrojového vřetena při maximálních otáč-

kách stroje. Jedná se o teoretické možnosti nástrojového vřetena. Ty jsou ve skutečnosti 
omezeny pevností nástroje daného průměru. Protože každý nástroj má jiné hodnoty maxi-
málních řezných podmínek, omezím výkon, hodnotou parametrů klasického středního fré-
zování. 
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Obr. 15 Graf maximálního výkonu nástrojového vřetena  

 
11.1.2 Výpo čet to čivého momentu od řezné síly 

Točivý moment je jedním z hlavních parametrů pohonu. K jeho určení použiji výpočet 
řezných parametrů frézovacím nástrojem v revolverové hlavě. Velmi důležitým paramet-
rem je také průměr (poloměr) na kterém se bude provádět obrábění. 

 
Točivý moment od řezné síly: 

                                                       (6) 

 
Kde MO [Nm] je točivý moment od řezné síly který je nutné zachytit, Fc [N] řezná síla, 

DO  [mm] průměr obrobku, kc [MPa] měrný řezný odpor. 

 
Obr. 16 Graf závislosti točivého momentu osy C  
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Z grafu 16 je nutné určit nějakou střední hodnotu. Není vhodné pohon dimenzovat na 

maximální průměr obroku, který je možné obrábět, protože na většině obrobků se bude ob-
rábění provádět spíše na středních hodnotách průměrů obrobku. 

Ze všech možných kombinací parametrů vybereme střední hodnotu točivého momentu, 
ta odpovídá 255Nm. 

 
11.1.3 Výpo čet to čivého momentu od setrva čných sil 

Potřebná velikost točivého momentu je dána také setrvačnými silami při zrychlování 
pohonu. Pro výpočet setrvačného momentu použiji Newtonův pohybový zákon pro rotační 
pohyb. Jedním členem vzorce je úhlové zrychlení To si zvolím tak, aby na maximálním 
průměru bylo tečné zrychlení 1m.s-2. Zrychlení této osy nemusí být příliš vysoké, protože 
se nepoužívá na stroji neustále, tudíž nemusí mít tak velké parametry jako hlavní osy (po-
hyby suportu). 

Do tohoto výpočtu musím také zadat moment setrvačnosti. Ten určím pomocí softwaru 
SolidWorks 2007 z 3D modelu. Celkový moment setrvačnosti je součet setrvačnosti vlast-
ního vřetene, řemenice vřetene, řemenice motoru, hlavního motoru, sklíčidla a obrobku. 
Tyto parametry hlavního pohonu určím přibližně. Velikost obrobku předpokládám 
s maximálním průměrem o výšce 100 mm. Moment vlastního pohonu C (převodu a moto-
ru) zanedbám. Celkový moment setrvačnosti je pak 7,5 kg.m2. 

Zrychlení α volím 257°.s-2 (4,5 rad.s-2), což odpovídá tečnému zrychlení na maximál-
ním průměru polotovaru 1m.s-2. 

 
Setrvačný moment:[17] 

"# � $� · % � 7,5 · 4,5 � 33,75)       (7) 

Kde MS [Nm] je setrvačný moment, Ic [kg.m2] celkový setrvačný moment, α  [rad.s-2] 
úhlové zrychlení. 

 
11.1.4 Výpo čet celkového to čivého momentu 

Dále je nutné ve výpočtu uvážit odpor v ložiscích, případně odpor vznikající řemeno-
vým převodem.  Proto celkový moment ještě vynásobím koeficientem odporu. Ten volím 
empiricky jako navýšení o 10% celkového momentu, koeficient má potom hodnotu        
Kodpor  = 1,1[-]. 

Žádný bezpečnostní koeficient nebudu uvažovat, protože hodnoty, z kterých vycházím, 
jsou průměrné, takže stejně mohu dosáhnout stavu, kdy nebude moct být plně využit výkon 
vřetene v revolverové hlavě.  Navíc budu hledat nejvyšší možný točivý moment, takže stej-
ně dojde k navýšení. 

 
Celkový moment: 

"�*+ � ,"- ."#/ · 012�13 � ,255 . 33,75/ · 1,1 � 317)       (8) 

Kde Mcel  [Nm] je celkový moment, MO [Nm] je točivý moment od řezné síly který je 
nutné zachytit, MS [Nm] je setrvačný moment, Kodpor [-] součinitel odporu. 

Ovšem tento maximální moment můžeme uvažovat jako špičkový, který vzniká pouze 
při zrychlování. Moment od řezných sil musíme uvažovat jako jmenovitý moment. 
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11.1.5 Výpo čet výkonu motoru 

Výkon motoru je závislý na točivém momentu a otáčkách. Proto ho lze snadno vypočí-
tat. Výkonu je ovšem nutné ještě vydělit součinem účinností celého pohonu (převodu), pro-
tože nevíme jakou účinnost bude mít daná realizace, účinnost volíme 1 (vliv účinnosti po-
honu nebudeme uvažovat). 

Jako výkon uvažuji minimální výkon motoru při minimálních požadovaných otáčkách 
50 min-1. 

 
Výkon motoru:  [18] 

� � "�*+ · 5 � "� ·
!·	·�

�
� 317 ·

!·	·6

�
� 16637      (9)  

Kde P[W] je výkon, Mcel  [Nm] celkový moment, ω [rad.s-1] úhlová rychlost.  
 

11.2 Koncepce řešení   

Na základě rešerše je zřejmé, že jsou čtyři možné způsoby realizace. Každý typ před-
běžně navrhnu. Každý návrh bude spočívat v nákresu možného uspořádání, popisem jeho 
základních vlastností, případně popisem jeho konstrukčního řešení.  

 
11.2.1 Pohon momentovým motorem 

Jedná se o přímý pohon. V konstrukci je použit momentový motor, který má řadu vý-
hod. Má možnost krátkodobého přetížení, což je vhodné pro vysokou dynamiku polohová-
ní. Jeho pracovní momenty jsou však závislé na chlazení, proto by bylo vhodné konstruovat 
tento motor jako motor s vodním chlazením. 

Je možné uvažovat tři koncepce (obr.17). S motorem s motorem za řemenicí, s motorem 
mezi vřetenem a řemenicí, nebo s motorem integrovaným do vřeteníku.  

První varianta řešení s motorem připevněným až za řemenicí má přednost zejména 
v možnosti modulární koncepce. Nevýhodou je, že musíme řešit celou konstrukci držáku 
motoru. 

U druhé koncepce je problematické chlazení motoru vodou. Velkou výhodou je mož-
nost připevnění rotoru přímo na řemenici, takže nemusíme realizovat nové spojení 
s vřetenem pro přenos točivého momentu. 

Třetí varianta má velkou výhodu v kompaktnosti konstrukce, ovšem je zde omezena 
velkost motoru, velikostí tělesa vřetena a průměrem vřetena v místě pozice motoru.  Další 
výhodou je snadnější řešení chlazení motoru vodou. Nevýhodou je nutnost samostatného 
spojení s vřetenem.  
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Obr. 17 Pohon momentovým motorem (Varianty řešení) 

 
11.2.2 Pohon servomotorem a ozubeným soukolím 

Pohon realizovaný servomotorem je relativně levný. Nevýhodou je nutnost použití me-
chanizmu, který pohon připojí ke vřeteni. Ozubené soukolí vyžaduje vysokou přesnost vý-
roby, aby bylo dosaženo co nejmenších vůlí. U ozubených kol by bylo složité zajistit mazá-
ní (umístit převod do skříně), proto se převod provozuje bez maziva, případně je použito 
plastické mazivo. Zhoršené mazání zvyšuje ztráty převodu a tím klesá jeho celková účin-
nost. 

Díky převodu mohu dosáhnout vysokých točivých momentů. Nejsem omezován zasta-
věným prostorem (zvětšování motoru nemění axiální polohu řemenice). Proto si mohu do-
volit použít téměř jakýkoli servomotor s převodovkou, který bude mít vysoký točivý mo-
ment. 

Největší nevýhodu řešení je vůle v převodu, tu mohu kompenzovat umístím-li pastorek 
a servomotor na kyvnou konstrukci, díky které pastorek budu moci radiálně zasouvat nebo 
vysouvat ze záběru (obr.9). Příklopný mechanizmus je v  době nečinnosti (pastorek není 
v záběru) nadzvednutý pomocí pružin. Spouštění pohonu (pastorek se přesune do záběru 
s kolem) je realizováno například pomocí elektromagnetu, či hydraulického válce. Protože 
není pevně dána meziosová vzdálenost, dojde k těsnému kontaktu zubů pastorku a zubů ko-
la, čímž jsou vymezeny vůle v převodu. Pastorek musí být přitlačován do záběru silou vět-
ší, než je síla osová, která vzniká v soukolí, tak aby nedošlo k vysunutí pastorku při záběru. 
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Obr. 18 Pohon servomotorem a ozubeným soukolím 

11.2.3 Pohon servomotorem a ozubeným řemenem 

Tento pohon má mnoho společných vlastností s předchozí variantou. Ovšem navíc je 
zde elasticita řemenu, která způsobuje nepřesnosti v polohování. 

Použití této varianty je vhodné v kombinaci s brzdou, kdy se pohon používá pouze 
k napolohování vřetene, po umístění vřetene do správné polohy je vřeteno zpevněno brz-
dou. V této variantě nemusí mít pohon velký točivý moment. Pokud bychom chtěli realizo-
vat polohování vřetene při obrábění, museli bychom použít dostatečně široký řemen, aby 
přenesl točivý moment a zároveň nedocházelo k jeho prodlužování.  

Velkou nevýhodou je nemožnost odpojení ozubeného řemenu ze záběru, tudíž se pohon 
otáčí i jmenovitými otáčkami. V tomto režimu sice pracuje bez zatížení, ale je značně na-
máhán odstředivými silami. Připojení pohonu provádí spojka, která je mezi pastorkem a 
servomotorem. 

 
Obr. 19 Pohon servomotorem a ozubeným řemenem 
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11.2.4 Pohon servomotorem a šnekovým p řevodem 

Při použití tohoto druhu převodu je nutné, aby byl šnek předepnutý, čímž se vymezí vů-
le. Šnek musí být do záběru řazen pomocí přiklápění, jinak by samosvornost šneku zne-
možnila otáčení vřetene. Při přiklápění šneku se vyvodí potřebné předepnutí, tak aby se 
vymezili vůle v převodu. Problémem může také být pravoúhlé uspořádání šneku a šneko-
vého kola. 

Při nedostatečném mazáním prudce klesá účinnost šnekového soukolí, proto je nutné 
zajistit mazání, což je v tomto případě velice složité. 

 
Obr. 20 Pohon servomotorem a šnekovým převodem 

11.3 Výběr optimální koncepce 

Závisí zejména na požadavcích, které jsou na pohon kladeny. Všechny předchozí kon-
strukce vyhovují základním požadavkům. Výběr vhodné konstrukce často probíhá 
v oddělení managementu, proto se často volí řešení, s dobrým poměrem funkčnosti a ceny a 
ne řešením s nejlepší funkčností. 

Všechny přednosti a zápory konstrukčních řešení jsou přehledně uspořádány v následu-
jící tabulce. Hodnocení je jako ve škole, nejlepší je jednička, nejhorší je pětka. 

Tabulka 2 Výběr optimální koncepce 

 
 

 Přímý 
pohon 

Pohon 
s ozube-

nými koly 

Pohon s 
ozubeným 
řemenem 

Pohon se 
šnekovým 
převodem 

Vůle v převodu 1 2 3 1 
Velikost točivého momentu 2 1 4 2 
Maximální otáčky 1 3 3 3 
Modulární  konstrukce 2 1 1 3 
Nenáročnost výroby 1 3 2 3 

Hodnocení 1,4 2 2,6 2,4 
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Z tabulky vyplývá, že nejlepším řešením je koncepce s přímým pohonem. Toto kon-

strukční řešení však má ještě několik variant. Jak je zřejmé z obrázku 17. U každé varianty 
řešení se pokusíme uvést všechny klady a zápory. 

 
11.3.1 Pohon momentovým motorem – Varianta I 

U této konstrukce je nutný speciální držák motoru, který drží motor za řemenicí. Na ten-
to držák jsou kladeny vysoké požadavky na tuhost, protože pomocí něj se přenáší veškerý 
točivý moment vřetene. Díky držáku je tato konstrukce výborně modulární, neboť jsou mi-
nimální rozdíly v konstrukci vlastního vřetene, s osou C a bez osy C (veškeré prvky pohonu 
jsou umístěny na jediném držáku). Tato konstrukce nezvětšuje vzdálenost mezi zadním lo-
žiskem a řemenicí (průhyb vřetene je nezměněn). 

Umístění momentového motoru za řemenici s sebou nese spoustu výhod. K motoru je 
snadný přístup (napájení, chlazení). Motor je možno připojit přímo na řemenici, takže není 
nutné realizovat další spojení s vřetenem pro přenos točivého momentu. 

 

 
Obr. 21 Varianta I 

11.3.2 Pohon momentovým motorem – Varianta II 

Momentový motor je uložen mezi koncem vřetena a řemenicí. Aby nedošlo k velkému 
nárůstu vzdálenosti mezi ložiskem a řemenicí, je řemenice nesymetricky tvarovaná. Tato 
úprava však klade vyšší nároky na pevnost řemenice.  

Realizace chlazení motoru je složitá, protože výstup chladící kapaliny musí být posunu-
tý, kvůli přesahující řemenici. Otvor napájecího kabelu motoru je velice blízko ložiska. 
Úbytek materiálu v tomto místě by mohl vést ke zvýšení nepřesnosti výroby otvoru (kruho-
vitosti). 

Provedení bez osy C je výrazně odlišné, musí být upraveno vřeteno i řemenice. Navíc 
díky jiné meziosové vzdálenosti se mění pozice řemenice, tudíž se tento posun projeví i 
v umístění vlastního motoru vřetena.  
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Obr. 22 Varianta II 

 
11.3.3 Pohon momentovým motorem – Varianta III 

Uložení momentového motoru mezi ložiska nezvětšuje vnější rozměry vřetene. Mezi 
ložisky je dostatek místa pro umístění momentového motoru. Protože má motor větší roz-
měry než je vnější průměr zadního ložiska, musí být ložisková sestava (ložisko, mazací 
kroužek, labyrintové  těsnění) umístěna ve vložce. Což může zvyšovat nepřesnost (souo-
sost) uložení ložisek. Vodní chlazení motoru je zde velice jednoduché, nejsou třeba žádné 
konstrukční úpravy. 

Protože se v této realizaci nemění vnější rozměry vřetene, je modularita poměrně snad-
ná, stačí pozměnit některé prvky dílců (střední část vřetene, jiný rozměr otvoru ve vřeteni). 

 
Obr. 23 Varianta III 
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11.4 Výběr optimální varianty uspo řádání 

Jako v případě výběru optimální koncepce, jsou klady a zápory variant shrnuty v pře-
hledné tabulce, přičemž hodnocení je jako ve škole, nejlepší je jednička, nejhorší pětka. 

 

Tabulka 3 Výběr optimální varianty uspořádání 

 
Varianta III vychází v hodnocení nejlépe, proto budu pohon osy C realizovat pomocí 

momentového motoru, který je uložen mezi ložisky.  
 

11.5 Detaily konstrukce Varianty III 

 
Obr. 24 Celkový pohled na vřeteno 

 
 

 Varianta 
I 

Varianta 
II 

Varianta 
III 

Nezměnění vzdálenosti řemenice a ložiska 1 3 1 
Modularita konstrukce  1 3 2 
Malá složitost nových dílců 4 3 1 
Snadná realizace chlazení 1 3 1 

Hodnocení 1,75 3 1,25 
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Obr. 25 Řez vřetena 
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11.5.1 Momentový motor 

V praxi se na stroje umisťují motory od jednoho výrobce, z důvodu snazšího servisu 
strojů. Přitom se volí globální výrobce, který má sklady náhradních dílů po celém světě. 
Protože nejsem omezen podmínkami na snadný servis, volím výrobce, který mi dodá motor 
s nejlepšími parametry. 

Motor je zvolen od firmy ETEL, předního výrobce momentových motorů. V porovnání 
s podobnými produkty těchto rozměrů od společnosti SIEMENS nebo FANUC, vykazoval 
největší točivý moment.  

Jako motor s nejlepšími rozměry pro uložení do vřetena byl vybrán motor s označením 
TMB0210-100. Ten sice nedosahuje hodnotu požadovaného momentu, pouze však o 
11 Nm (5%) což je zanedbatelné. Motor navrhujeme s vodním chlazením, takže ho můžeme 
provozovat při vyšším jmenovitém točivém momentu, než kdybychom ho provozovali se 
vzduchovým chlazením. Jeho charakteristické rozměry a parametry jsou shrnuty 
v následující tabulce. Dále je také uvedena momentová charakteristika motoru, z té je zřej-
mé, že si motor drží přibližné konstantní točivý moment až do 100 min-1. Protože nebude 
motor provozován při vysokých otáčkách, zvolíme napájení motoru 300 stejnosměrných 
voltů. Parametry pohonu omezíme na maximální otáčky 170 min-1, kdy neklesne moment 
pod 190 Nm. Což je sice moment nižší, než byl požadován, ale dle momentové charakteris-
tiky je to nejvýhodnější kombinace otáček a momentu. [19] 

Tabulka 4 Parametry momentového motoru TMB0210-100 [19] 

 
Parametry motoru  Hodnota 
Velký průměr  230mm 
Malý pr ůměr  140mm 
Šířka motoru 140mm 
Maximální točivý moment 445Nm 
Jmenovitý točivý moment 921/2442Nm 
Maximální výkon  4071/33102W 

      1 Hodnoty pro vzduchové  
      2 Hodnoty pro chlazení vodou 

 
Obr. 26 Momentová charakteristika motoru [19]  
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Obr. 27 Momentový motor TMB [19] 
 

Součástí motoru jsou regulační prvky, které porovnávají vstupní signál z měřícího zaří-
zení (měření úhlové polohy) s hodnotou z řídícího systému. Na základně těchto údajů po-
mocí tvaru a velikostí napětí a proudu, případně změnou frekvence, řídí natočení rotoru. 
Kvalita řízení v kombinaci s konstrukčním řešením udává nejmenší krok motoru. 
V katalogu není nikde uveden nejmenší krok, protože výrazně závisí na kombinaci regulač-
ních a řídících prvků, které jsou pro každé použití motoru individuální.  

 
11.5.2 Výpo čet šroubového spojení rotoru a kroužku motoru 

Stator je přišroubován šrouby velikosti M5x30 o pevnosti 5.8. Mez kluzu šroubů pak je 
(5.8).10 = 400 MPa. Protože jsou šrouby namáhány smykem, je nutné mez kluzu přepočítat 
na mez smyku, k výpočtu použiji konstantu 0,5. Přičemž vstupní hodnoty do výpočtu jsou: 
malý průměr závitu šroubu d3 = 4,019 mm, počet šroubů N = 6, průměr roztečné kružnice 
šroubů D = 150 mm, maximální moment motoru Mmax  = 445 Nm. 

 
Mez kluzu ve smyku:[20] 

8� � 9� . 0,5 � 400;"��<.0,5 � 200"��      (10) 

Kde τk [MPa] je mez kluzu ve smyku, σk [MPa] je mez kluzu. 
 
Průřez šroubu:  

=> �
	.2?

@

A
�
	.A,�B;CC<@

A
� 12,7  !      (11) 

Kde SS [mm2] je plocha šroubu, d3 malý průměr závitu šroubu. 
 
Celková plocha:  

=D � =>. ) � 12,7;  
!<. 6 � 76,2  !      (12) 

Kde SC [mm2] je celková plocha, SS [mm2] je plocha šroubu, N [1] počet šroubů. 
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Obvodová síla na roztečném průměru: 
 

�- �
EFGH .!

�
�
AA6;ICC<.!

�6;CC<
� 5933)       (13) 

Kde FO [N] je obvodová síla na roztečném průměru, Mmax [Nmm] maximální moment 
motoru, D [mm] průměr roztečné kružnice šroubů. 

 
Smykové napětí ve šroubu: [20] 

8- �
�K

>L
�

6BMM;I<

N�,!;CC@<
� 77,8"��      (14) 

 
Kde τO [MPa] je smykové napětí šroubu, FO [N] obvodová síla na roztečném průměru, 

SC [mm2] je celková plocha. 
 
Bezpečnost: [20] 

� �
PQ

PK
�
!;E�R<

NN,S;E�R<
� 2,5      (15) 

Kde k [-] je bezpečnost, τO [MPa] smykové napětí šroubu, τk [MPa] je mez kluzu ve 
smyku 

Bezpečnost vyšla 2,5 , což je vyhovující hodnota. 
 

11.5.3 Vložka v řetena 

Aby bylo možné do vřetena nasunout motor, musí být zadní ložisková sestava umístěna 
ve vložce. Spojení statoru a vřeteníku je realizováno pomocí nalisování. Pro snadnější zali-
sování statoru je dobré vyrobit otvor ve vřeteni ve dvou tolerančních polích. Stator má 
vnější průměr v toleranci f9. Otvor pod momentovým motorem se musí vyrobit v toleranci, 
tak aby bylo zajištěno pevné spojení statoru a vřetena, např. přesahem N8. Válcová plocha 
ve vřeteníku v místě pod vložkou bude vyrobena s tolerancí H, aby bylo dosaženo zajištění 
vložky, musí být vložka v tolerančním poli k. Uložení by mělo být v přesnosti IT3, aby by-
la zaručena souosost ložisek. 

Ve vložce musí být zhotoven otvor, aby bylo možné protáhnout napájecí kabel ven 
z vřetene. Dále zde musí být vyrobeny otvory pro přívod mazání ložiska.  

 

 
Obr. 28 Vložka vřetena 
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11.5.4 Přenos to čivého momentu na v řeteno 

Spojení momentového motoru a vřetene je klíčovou částí pohonu. Nalisování rotoru 
přímo na vřeteno zde není možné, protože vnitřní otvor rotoru je zhotoven v toleranci H8. 
Kdybychom pod rotorem navrhli kladnou toleranci, tak abychom zaručili pevné spojení ro-
toru a vřetene, nebylo by potom možné na vřeteno nasadit přední ložiska, která požadují to-
leranci hřídele +2 µm -6 µm.[11] 

Proto je spojení momentového motoru a vřetene je realizováno pomocí speciálního ob-
délníkového pera. Speciální pero je zde použito proto, aby se snížily negativní účinky dráž-
ky na pevnost vřetena. 

Hloubku drážky jsme snížili, abychom redukovali zmenšení nosného průměru vřetena 
vlivem drážky. Zmenšení rozměrů drážky je také důležité pro snížení vrubových účinků 
drážky. Dále je drážka posunuta co nejvíce k ložisku, tak aby byla co nejdále od místa ma-
ximálního ohybového momentu (uprostřed mezi ložisky). Drážka je navržena tak, aby na 
peru nebyl překročen dovolený tlak na otlačení.  

Délka pera je zmenšena o půlkulatá zakončení, aby se nezvyšovala délka členu, který 
přenáší točivý moment (kroužek motoru). Tato součást má poměrně složitý tvar a navýšení 
délky součásti by zbytečně kladlo vyšší nároky na obrábění (zvětšení délky drážky pro hla-
vu šroubu). 

 

 
Obr. 29 Přenos točivého momentu na vřeteno 

 
Axiální pojištění přední ložiskové skupiny včetně rotoru momentového motoru je umís-

těno co nejdále od střední části vřetene. V patě závitu je velice malý přechodový rádius, tu-
díž závit působí výrazně jako vrub. Abychom zvýšili odolnost na únavu vřetena, posunuli 
jsme závit co nejdále od středu mezi ložisky, tak aby vrubové účinky nepůsobili v místě 
maximálního ohybového momentu (maximálního ohybového napětí). 
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11.5.5 Výpo čet pera pro p řenos to čivého momentu na v řeteno 

Provedeme kontrolní výpočet bezpečnosti pera. Pero má rozměry: délka l = 33 mm, šíř-
ka b = 8 mm, výška h = 8 mm, hloubka drážky v náboji t1 = 3,9 mm, hloubka drážky ve 
vřeteni t = 4,1 mm. Průměr vřetene d = 140 mm. 

Hodnota rozložení výšky pera mezi náboj a vřeteno je navržena na základě předchozích 
výpočtů, tak aby se dosáhlo přibližně stejné hodnoty dovolených tlaků. 

 
Obr. 30 Rozložení tlaku na peru [21] 

Pro výpočet uvažujeme maximální maximální točivý moment, který vyvine motor 
Mmax = 445 Nm. Dovolené napětí je pro ocelový náboj je pD =120 MPa. Dovolené napětí ve 
střihu materiálu 11600 budu uvažovat 210 MPa. 

 
Síla v náboji: [21] 
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� 6219)          ( 16) 

Kde F2 [N] je síla v náboji, Mmax [Nmm] maximální točivý moment, d [mm] průměr 
vřetene, t1 [mm] hloubka drážky v náboji.   

 
Stykový tlak v náboji: [21] 

Z! �
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�

�!�B;I<

MM;CC<·M,B;CC<
� 48,3"��        (17) 

Kde p2 [MPa] je stykový tlak v náboji, F2 [N] síla v náboji, l [mm] délka pera, t1 [mm] 
hloubka drážky v náboji.   

 
Síla ve vřeteni: [21] 
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Kde F1 [N] je síla v náboji, Mmax [Nmm] maximální točivý moment, d [mm] průměr 
vřetene, t [mm] hloubka drážky ve vřeteni.   

 
Stykový tlak ve vřeteni: [21] 
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� 48,4"��         (19) 

Kde p2 [MPa] je stykový tlak v náboji, F2 [N] síla v náboji, l [mm] délka pera, t1 [mm] 
hloubka drážky v náboji.   
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Síla na střih: 
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Kde F [N] je síla ve střihu, Mmax [Nmm] maximální točivý moment, d [mm] průměr 
vřetene.   

 
Smykové napětí v peru: 
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� 24"��      (21) 

Kde τ [MPa] je síla ve střihu, F [N] síla ve střihu, l [mm] délka pera, b [mm] šířka pera. 
 
Bezpečnost tlaků na otlačení: [20] 
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Bezpečnost smykového napětí: [20] 
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P
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Hodnoty stykových tlaků jsou s bezpečností více jak 2. Hodnota dovoleného smykové-
ho napětí v peru je s bezpečností 8. Rozměry pera by mohli být ještě menší, ale ve výpočtu 
neuvažujeme, že má pero zkosené hrany, což zmenšuje plochy, které přenášejí tlakové na-
máhání. 

 
11.5.6 Odměřování úhlu nato čení 

Jako prvek odměřování byl použit optický úhlový snímač TONIC, od společnosti Re-
nishaw. Tento systém pracuje na přírůstkovém (inkrementálním) principu. Skládá 
z měřícího prstence RESM a měřící hlavy TONIC T2000. Přesný název prstence je RESM 
20U S A 200, toto označení znamená, že se jedná o prstenec RESM, značky jsou na obvodu 
umístěny 20µm od sebe, měřící prstenec je z nerezové oceli, prstenec v provedení A, cha-
rakteristický rozměr prstence 200mm.  

Tyto snímače pracují na vzorkovací frekvenci 50Hz. To odpovídá padesáti impulzům za 
jednu sekundu. Přesnost měření je velice závislá na otáčkách. Například při otáčkách 
155 min1 je rozlišení 0,1´´ úhlové vteřiny (0,0016°)), při otáčkách 15 min1 je rozlišení až    
0, 041´´(0,0007°) . [22] 

Měřící prstenec je umístěn na kroužku labyrintového těsnění. Vhodnější umístění 
kroužku by bylo přímo na vřeteno, ale toto řešení neumožňují rozměrové řady výrobce. 
Vnitřní otvor labyrintového těsnění je vyroben ve zvýšené přesnosti (IT3), tak aby byla za-
ručena souosost s kuželovou plochou pro měřící prstenec. Prstenec je připevněn pomocí 12-
ti šroubů M3, jak určuje výrobce. 

Měřící hlava je připevněna na zadní přírubu pomocí dvou šroubů M2,5. Protože kon-
strukce neumožňuje změnu pozice snímací hlavy, např. drážkou pro šroub, jen nutné pozici 
závitových otvorů vyrobit v dostatečné přesnosti, tak aby snímací hlava byla 2,1±0,15mm 
nad měřícím prstencem.  

Aby nedošlo k probroušení přívodního kabelu snímače, je kabel umístěn do drážky 
v zadní přírubě a zajištěn plechem. 
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Obr. 31 Umístění měřící hlavy TONIC T2000 

11.5.7  Brzda v řetena 

Jedná se o elektromagnetickou provozní brzdu typ 645, od výrobce STROMAG BRNO. 
Tato brzda má při průměru brzdného kotouče 445mm nominální brzdný moment 600Nm. 
(15). Kotouč je zde však použit větší, o průměru 470mm, takže brzdný moment je ještě vět-
ší, přibližně 650Nm.   

Brzda je připevněna na držák brzdy. Tento díl je kvůli jednoduchosti konstruován jako 
svařenec. Držák je navržen tak, aby pozice brzdy nezasahovala do řemenu, přičemž se 
předpokládá, že řemenový převod směřuje dolů doleva, úhel mezi řemenicemi je přibližně 
45°. 

 
Obr. 32 Brzda vřetena  
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Brzdový kotouč je vyroben z plného materiálu, takže pro daný typ brzdy má tloušťku 

15mm. Je připevněn na řemenici pomocí šroubů, po připevnění je nutné provést dynamické 
vyvážení podsestavy řemenice a brzdového kotouče, aby nedocházelo k cyklickému zatě-
žování (vibracím) vlivem nepřesnosti připevnění brzdového kotouče.  

 
11.5.7 Výpo čet šroubového spojení brzdového kotou če a řemenice 

Brzdový kotouč je přišroubován šrouby velikosti M6x25 o pevnosti 5.8. Mez kluzu 
šroubů pak je (5.8).10 = 400 MPa. Protože jsou šrouby namáhány smykem, je nutné mez 
kluzu přepočítat na mez smyku, k výpočtu použiji konstantu 0,5. Přičemž vstupní hodnoty 
do výpočtu jsou: malý průměr závitu šroubu d3 = 4,773 mm, počet šroubů N = 10, průměr 
roztečné kružnice šroubů D = 250mm, maximální moment brzdy Mb = 650 Nm. 

 
Mez kluzu ve smyku: [20] 

8� � 9� . 0,5 � 400;"��<.0,5 � 200"��      (24) 

Kde τk [MPa] je mez kluzu ve smyku, σk [MPa] je mez kluzu. 
 
Průřez šroubu: 

=> �
	.2?

@

A
�
	.A,NNM;CC<@

A
� 17,9  !      (25) 

Kde SS [mm2] je plocha šroubu, d3 malý průměr závitu šroubu. 
 
Celková plocha: 

=D � =>. ) � 17,9;  
!<. 10 � 179  !      (26) 

Kde SC [mm2] je celková plocha, SS [mm2] je plocha šroubu, N [1] počet šroubů. 
 
Obvodová síla na roztečném průměru: 
 

�- �
E_ .!

�
�
�6;ICC<.!

!6;CC<
� 5200)       (27) 

Kde FO [N] je obvodová síla na roztečném průměru, Mb [Nmm] brzdný moment, D 
[mm] průměr roztečné kružnice šroubů. 

 
Smykové napětí ve šroubu: [20] 

8- �
�K

>L
�

6!;I<

�NB;CC@<
� 29"��      (28) 

 
Kde τO [MPa] je smykové napětí šroubu, FO [N] obvodová síla na roztečném průměru, 

SC [mm2] je celková plocha. 
 
Bezpečnost: [20] 

� �
PQ

PK
�
!;E�R<

!B;E�R<
� 6,9      (29) 

Kde k [-] je bezpečnost, τO [MPa] smykové napětí šroubu, τk [MPa] je mez kluzu ve 
smyku 

U bezpečnostních prvků se obvykle volí vyšší hodnoty bezpečností, proto  je hodnota 
6,9 vyhovující.  
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12 Závěr 

První část bakalářské práce se zabývá rešerší pohonů osy C.  U každého typu pohonu 
jsou uvedeny klady a zápory daného řešení. Pro polohování vřetene je možné použít speci-
ální momentový motor, který je integrován do vřetena. Tento motor pracuje jak v režimu 
vysokých otáček, kdy dosahuje jmenovitého výkonu, tak i v nízkých otáčkách, kdy dochází 
k polohování vřetena. Na strojích, kde je výkon přenášen na vřeteno řemenovým převodem 
je možné využít následujících řešení.  

Nejčastěji se používá klasický servomotor s ozubeným převodem, přičemž spouštění 
pohonu je realizováno radiálním zajetím pastorku do kola, tím se dosáhne vymezení vůlí v 
převodu.  

Pro menší výkony je možné použít řemenový převod. Motor se připojuje do záběru po-
mocí spojky, která je mezi motorem ozubeným kolem. Tento pohon je vhodné používat 
v kombinaci s brzdou. Motor zaručí napolohování obrobku a brzda zajistí pozici při obrá-
bění dílce, který je v klidu  

K pohonu lze také využít šnekový převod. Pohon se připojuje ke vřeteni podobně jako u 
ozubených kol, přičemž se ještě navíc musí dosáhnout předepnutí šneku ohybovým mo-
mentem, aby se vymezili vůle v převodu. Šnekový převod má velkou přednost 
v samosvornosti, takže je potom možné pohonem držet velké točivé momenty vřetena.  

Alternativní možností realizace pohonu osy C je použití momentového motoru, jeho 
největší výhodou je, že připojení motoru se provede pouze zapnutím napájení motoru.  

V druhé části bakalářské práce jsem navrhnul konstrukci osy C soustruhu s pomocí 
momentového motoru. Vlastnímu návrhu předcházel návrh koncepcí řešení, a jejich variant. 
Pro převažující výhody byl vybrán pohon pomocí momentového motoru. Z možných vari-
ant, bylo nejlepší uspořádání motoru mezi ložisky.  

Pro pohon byl použit momentový motor od výrobce ETEL. Motor má vodní chlazení, 
abychom ho mohli používat pro vyšší točivé momenty. Spojení pohonu a vřetene je reali-
zováno pomocí speciálního pera, které redukuje vrubové účinky drážky pro pero. 
K odměřování přesné polohy je použit optický úhlový snímač TONIC T2000 s měřícím 
prstencem RESM. 

Protože obrábění často probíhá, když je obrobek v klidu, je zde užito zpevnění pomocí 
brzdy. Při obrábění je pak možné vřetenem držet větší momenty. Využitím brzdy také spl-
níme požadavky tzv. eco-designu, tj. snížení příkonu stroje.  Pokud bychom prováděli ob-
rábění stojícího obrobku, bez použití brzdy, motor by bylo nutné stále napájet, aby nedošlo 
k jeho pootočení.  

Parametry navrženého pohonu jsou shrnuty v následující tabulce: 
 

Tabulka 5 Parametry navrženého pohonu osy C soustruhu 

Parametr Hodnota 
Maximální točivý moment 190 Nm 
Maximální  moment brzdy 650 Nm 
Maximální otáčky 170 min-1 

Maximální výkon 3300W 
Přesnost odměřování 0,002° 
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14 Seznam zkratek a symbol ů 

ap Hloubka řezu mm 
α Úhlové zrychlení rad.s-2 

AD Plocha třísky mm2 

b Šířka pera mm 
d Průměr vřetena mm 
d3 Malý průměr závitu mm 
D Roztečný průměr šroubů mm 

Dn Průměr nástroje mm 

DO Průměr obrobku mm 

fz Posuv na zub mm.z-1 
F Síla na střih N 
F1 Síla ve vřeteni N 
F2 Síla v náboji N 
FC Řezná síla N 
h Výška pera mm 
IC Celkový moment setrvačnosti kg.m2 
k  Bezpečnost ve smyku - 
kC Měrný řezný odpor MPa 
kp Bezpečnost na otalačení MPa 
Kodpor Součinitel odporu v ložiscích - 
l Délka pera mm 
Mcel Celkový moment Nm 
Mmax Maximální moment motoru Nm 
MO Moment od řezné síly Nm 
MS Setrvačný moment Nm 
n Otáčky min-1 

N Počet šroubů - 
p1 Stykový tlak v náboji MPa 
p2 Stykový tlak ve vřeteni MPa 

pD Dovolené napětí na otlačení MPa 

P Výkon motoru W 
PC Řezný výkon kW 
SS Plocha šroubu mm2 
SC Celková plocha šroubů mm2 
σk Mez pevnosti MPa 

t Hloubka drážky ve vřeteni mm 
t1 Hloubka drážky v náboji mm 

τ Smykové napětí v peru MPa 
τD Dovolené smykové napětí MPa 

τk Mez kluzu ve smyku MPa 

vC Řezná rychlost m.s-1 
ω  Úhlová rychlost rad.s-1 
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