
 

 
 



 

 

  

 



 

 

 



 

 

  
 



 

 

ABSTRAKT 

Cílem práce je návrh modelářské CNC frézky pro opracování hliníkových slitin včetně 

nezbytných výpočtů a výkresové dokumentace. V první části je definována CNC modelářská 

frézka a je provedena rešerše v oblasti malých CNC frézek, které se vyskytují na trhu. V druhé 

části je samotný návrh včetně výpočtové dokumentace.   

ABSTRACT 

The goal of the thesis is to design a modeling CNC milling machine for machining of aluminum 

alloys including necessary calculations and drawing documentation. In the first part there is 

defined a CNC milling machine and there is a search in the area of small CNC milling machines 

that are present on the market. In the second part is the design including the computational 

documentation. 
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1 ÚVOD 

V současné době je na celosvětovém trhu dost strojů, které se zabývají problematikou 

modelářské CNC frézky. U některých z nich výrobci uvádějí i možnost obrábět slitiny hliníku, 

ale parametry stroje a zvolená konstrukce tomu neodpovídá. Ve spoustě případech se jedná o 

start-upy, které se snaží prosadit a investují velké částky do marketingu, což výrazně prodražuje 

samotný stroj, a proto jsem se rozhodl, že si do své modelářské dílny pokusím CNC frézku sám 

navrhnout.   

V první části této práce je uvedena obecná definice, co se skrývá pod pojmem 

modelářská CNC frézka. Poté je provedena rešerše o typech konstrukčních variant a v další 

kapitole jsou představeny vybrané konkurenční stroje. Na základě této rešerše je provedena 

volba parametrů frézky a volba kinematického uspořádání metodou PATTERN.  

Ve vlastním návrhu stroje je maximální snaha o jednoduchou a levnou konstrukci, která 

bude lehce smontovatelná. Designové zpracování v tomto případě nehraje hlavní roli.  Při 

návrhu jednotlivých komponent je priorita sjednocení a pořízení co nejvíce součástí od jednoho 

výrobce. Toto rozhodnutí je opodstatněno zjednodušením výpočetní části a také úsporu času 

při konstrukci a výrobě. Výroba stroje není součástí této práce, ale v budoucnu je velmi 

pravděpodobná.  

Závěrem je provedeno zhodnocení a rekapitulace technických parametrů navrženého 

stroje. 
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2 DEFINICE CNC MODELÁŘSKÉ FRÉZKY 

V dnešní době existuje mnoho typů obráběcích strojů. Od malých tří osých frézek až po 

velká obráběcí centra, nicméně i malé stroje nadále nacházejí své využití. Nejčastěji jsou 

vyžívány ve školních dílnách jako součást výuky. Další možné využití těchto strojů je 

v modelářských dílnách. Výkonnější stroje je možné využívat i v malých výrobních firmách 

pro kusovou výrobu, případně při vývoji nových produktů, i když v tomto odvětví se 

v posledních letech hodně rozšířil 3D tisk.  

Modelářskou frézku lze z mého pohledu definovat jako obráběcí stroj, který je svou 

konstrukcí a výkonem přizpůsoben k tomu, aby byl schopen obrábět měkké materiály, jako 

například plasty, dřevo, ale také i neželezné kovy. U těchto strojů není důležitá vysoká 

produktivita, ale hlavně jednoduchost konstrukce, levná údržba a kompaktní rozměry. Rám a 

konstrukce stroje je koncipována tak, aby byl stroj dostatečně tuhý.  

 U frézek využívaných v modelářských dílnách, je velká výhoda i modularita stroje, 

kdy si zákazník může stroj upravovat ke svým potřebám.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

3 TYPY FRÉZOVACÍCH STROJŮ  

CNC frézky můžeme rozdělit dle různých kinematických uspořádání, které se liší hlavně 

odlišnostmi v možných pohybech jednotlivých os.  

3.1 CNC Routery 

CNC Router (obr.1) je řezací stroj, kterým je možno řezat tvrdé materiály, např. dřevo, plasty, 

kámen, kompozity, sklo, pěny, ocel atd. CNC Router je svou konstrukcí podobný CNC frézce 

a díky číslicovému řízení je schopný zvýšit kvalitu a produktivitu např. ve stolařských dílnách 

[1].  

 

 

Obr. 1) CNC Router ze společnosti 4ISP s.r.o. [2]  

 

3.2 Konzolové frézky 

Jsou určeny především pro malosériovou a kusovou výrobu. Hlavním znakem stroje je konzola 

upevněná na vedení stojanu, přestavitelná ve svislém směru. Pracovní stůl se pohybuje po 

vedení na konzole ve směru X a Y. Konzolové frézky (Obr.2) se vyrábí ve svislém a 

vodorovném provedení [3].  

3.3 Portálové frézky 

Portálové frézky dělíme dle konstrukce na horní gántry (Obr.3), spodní gántry (Obr.4) a na 

portálové frézky s pohyblivým stolem (Obr.5). 

3.3.1 Horní gántry  

Jedná se o portálovou frézku s pevným stojanem a stolem. Konstrukce portálu je upravena tak, 

že příčník může vykonávat pohyb ve směru X. Na příčníku je vedení, které umožnuje pohyb 

polohovacího zařízení vřetena ve směru Y a vřeteno vykonává pohyb ve směru Z [5].  
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3.3.2 Spodní gántry 

Konstrukce portálové frézky typu spodní gántry je obdobná jako horní gántry. Rozdíl je   

v příčníku, který je pevný a pohyb v ose Y je realizován celým portálem [5]. 

 

3.3.3 Portálová frézka s pohyblivým stolem  

Portálová frézka s pohyblivým stolem se vyznačuje pevným portálem a pohyblivým stolem. 

Oproti předchozím technickým řešením je stůl pohyblivý v ose X. Osa Y a Z se nachází na 

portálu, tak jako u horní a spodní gántry. Tento typ portálové frézky je nejpřesnější, protože 

není nutné řešit pohon v ose X u dvou stojanů současně, ale pouze u stolu [7].  

 

Obr. 2) Svislá konzolová frézka ze společnosti machineTech [4]. 

 

 

Obr. 3) Portálová frézka typu horní gántry [7] 
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Obr. 4) Portálová frézka typu spodní gántry [7] 

 

 

Obr. 5) Portálová frézka s pohyblivým stolem [8] 
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4 VÝBĚR MODELÁŘSKÝCH CNC FRÉZEK 

DOSTUPNÝCH NA TRHU 

V této kapitole jsou přehledně porovnány konkurenční stroje na trhu. Nejsou zde shrnuty 

všechny dostupné stroje, ale pouze výběr těch nejzajímavějších. Většinou se jedná o stroje 

modelářské, profesionální, nebo výukové.  

4.1 Kompas F-500 

Jedná se o modelářský stroj, který vyrábí slovenská firma Cau Cau, s.r.o. Konstrukčně ho lze 

definovat jako spodní gántry [9]. 

Společnost Cau Cau se zabývá výrobou CNC strojů. Jedná se převážně o frézky, 

soustruhy, gravírovací stroje a řezací stroje. Firma je na trhu již přes 20 let a v posledních letech 

se z modelářských strojů přesouvá na stroje profesionální [9]. 

Stroj Kompas F-500 (Obr.6) je vyroben ze slitin hliníku a je vhodný na obrábění plastů, 

dřeva a neželezných kovů.  Vyznačuje se vřetenem o výkonu 700 W, pracovní plochou 500x350 

mm a pracovním pojezdem v ose Z v délce 100 mm [9]. 

 

 

 

Obr. 6) Kompas  F-500 [9] 
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4.2 EVO - ONE 

Tento stroj vyrábí Italská společnost MakerDreams, která se zabývá výrobou CNC frézky a 3D 

tiskárny iNvent One [10]. 

Frézka EVO – ONE  (Obr.7) je vyrobena z překližky a hliníkových profilů.  Stůl se 

pohybuje po hliníkovém rámu v ose X. Příčník je pevně uložen ve stojinách z hliníku. Celá 

konstrukce je zakryta deskou z překližky a plexiskla. Stroj je vhodný pro obrábění měkkých 

materiálu (dřevo, plast, pěny), ale také i pro obrábění neželezných kovů (slitiny hliníku, bronz, 

zlato, stříbro, atd.) [10]. 

Frézka je osazena vřetenem s rozsahem 300 – 18 000 ot./min.  Frézovací prostor má 

rozměry 370x220x120 mm, což je dostačující hodnota pro modelářské a výukové potřeby.  

Lineární vedení ve všech osách je kuličkové na profilované kolejnici [10]. 

 

 

 

Obr. 7) CNC frézka EVO – ONE [10] 
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4.3 Nomad 883 Pro 

CNC frézku Nomad 883 (Obr.8) vyrábí kalifornská společnost Carbide 3D, která má ve svém 

portfoliu i CNC router Shapeoko. Jedná se o start-up, který se snaží prorazit přes portál 

Kickstarter [11]. 

Stroj je velký přibližně jako obyčejná tiskárna na tisk dokumentů. Konstrukce frézky je 

obdobná jako u EVO – ONE. Rám, včetně portálu je vyroben z hliníkových profilů. Krytování 

je dle volby z plastu, nebo bambusu.  Stůl je posuvný v ose X. Frézka je dodávána se softwarem 

a okamžitě připravena k použití. Výrobce uvádí, že konstrukce je dostatečně tuhá na frézování 

slitin hliníku. Opracování dřeva, plastu a pěn je samozřejmostí [11]. 

Obráběcí prostor má rozměry 203x203x76 mm. Rozsah otáček vřetena je 2000-10000 

ot./min.  Výkon vřetena je 70 W. Napájení je na 240 V. Zajímavostí je, že výrobce nepoužívá 

externí vřeteno, ale navrhl své vlastní konstrukční řešení [11]. 

 

 

Obr. 8) CNC frézka Nomad 883 Pro [11] 
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4.4 MERKUR MC30FT 

MERKUR MC30FT (Obr.9) je výukový stroj, který vyrábí společnost Merkurtoys s.r.o. Tato 

společnost je známá výrobou kovových stavebnic a v posledních letech začala vyrábět 

robotické stavebnice, parní stroje, výukové stavebnice atd. [12]. 

Tento hobby obráběcí stroj je určen především pro gravírování, výrobu přístrojových 

panelů, plošných spojů, frézování otvorů do krabiček, frézování skeletů modelů lodí atd. 

Výrobce uvádí, že je tento stroj vhodný i k obrábění dílů z hliníku. Frézka je dodávána 

sestavěná, seřízená a vhodná k okamžitému použití. V základním vybavení je i sada upínek pro 

upínání obrobku [12]. 

Vedení v osách Y a Z je řešeno lineárním vedením s kuličkovými vozíky.  Osa X je 

uložena na kluzném vedení. Rotační pohyb ze servomotorů je přenášen trapézovými šrouby 

s bezvůlovými maticemi [12]. 

 

 

 

Obr. 9) CNC frézka MERKUR MC30FT [12] 
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4.5 NUMCO KX3 

NUMCO KX3 (Obr. 10) je poloprofesionální frézka vhodná do školních zařízení, menších 

firem, nebo do náročnější modelářské dílny. Stroj vyrábí divize CNC strojů NUMCO 

společnosti První hanácká BOW [13]. 

Frézka je vhodná pro opracování menších součástí ze železných i neželezných kovů. 

Nosná konstrukce je vyrobena převážně z odlitků. Stůl se pohybuje v ose X a Y. Pohyb v ose 

Y vykonává pohybová soustava vřetena. Všechny pracovní části jsou zakrytovány a připraveny 

pro práci s řeznou kapalinou. Frézka je řízena programem Armote, který není součástí dodávky 

[13]. 

Rozsah posuvů je 280x270x145 mm. Rozsah otáček vřetene je 100-5000 ot/min a výkon 

vřetene je 1000 W. Pohony všech os jsou s válcovanými kuličkovými šrouby spojeny pružnými 

spojkami [13]. 

 

Obr. 10) Frézka NUMCO KX3 [13] 

 



 

26 

 

4.6 ICP 4030 

Stroj ICP  4030 (Obr. 11) má ve své nabídce společnost isel Germany AG, která se kromě 

výroby strojů zabývá i výrobou lineární techniky, elektronických komponent (servomotory, 

krokové motory, senzory atd.) a softwaru (CAD-CAM, CNC software) [14]. 

Tato frézka je vhodná na frézování měkkých materiálů a neželezných kovů. Díky své 

konstrukci a volitelnému příslušenství může být ideální pro výuku ve školních dílnách, ale i pro 

náročného modeláře. Stůl se pohybuje v ose X, vřeteno v ose Y a Z.   Rám je vyroben z oceli a 

stroj je kompletně zakrytován. Výhodou může být možnost práce bez připojení počítače [14]. 

Obráběcí prostor má rozměry 400x300x140 mm. Posuvy v osách jsou řízeny krokovými 

motory připojenými na kuličkové šrouby. Stroj je dodáván bez vřetene, které je nutné dokoupit 

jako příslušenství. Na výběr jsou vřetena s 24000 ot./min a 30000 ot./min. Výkon vřetena je 

volitelný od 500 W do 750 W dle volby zákazníka [14]. 

 

Obr. 11) CNC frézka ICP 4030 [14] 
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5 VOLBA VSTUPNÍCH PARAMETRŮ 

Cílem práce je konstrukce modelářské CNC frézky pro mé osobní využití.  Do své modelářské 

dílny chci CNC frézku, která bude mít pro svou jednoduchost 3 osy. V dílně mám možnost 

připojení stroje do zásuvky na 230 V. Mám dostatek prostoru, takže pro mě není příliš důležitá 

zástavbová plocha.  Důležitý požadavek, který musím splnit, je šířka vstupu do dílny, který je 

přes standardní dveře šířky 80 cm.  Jak je zmíněno v zadání této práce, CNC frézka musí být 

schopná opracovat slitiny hliníku, plast, pěny a dřevo. Protože se jedná o standardní dílnu, stroj 

nemusí být odolný vůči extrémním vnějším nečistotám, kapalinám atd. 

Výkon, rozsah otáček a kroutící moment vřetena bude určen v kapitole číslo 7. Hodnoty 

posuvů jsou zvoleny dle obráběného materiálu. Primárně je stroj určen pro frézování slitin 

hliníku, budu tedy při volbě parametrů a výpočtech uvažovat právě s tímto materiálem. 

Vzhledem k určení stroje pro kusovou výrobu je velikost rychloposuvů a posuvů méně 

podstatná. Rozsahy pojezdů jsou zvoleny dle komponent, které potřebuji vyrábět. Souhrn 

zvolených parametrů je uveden v tabulce č.1.  

Tab 1)  Zvolené parametry navrhované CNC frézky 

Parametr  Hodnota  Jednotka 

Rozměry pracovní desky osa X 300 [mm] 

Rozměry pracovní desky osa Y 300 [mm] 

Rozsah pojezdu osa X 300 [mm] 

Rozsah pojezdu osa Y 300 [mm] 

Rozsah pojezdu osa Z 110 [mm] 

Přesnost polohování  0,05 [mm] 

Maximální průměr nástroje  10 [mm] 

Rychloposuv v osách X ,Y, Z 6 [m.min-1] 

Napájení  230 [V] 
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6 VOLBA KINEMATICKÉHO USPOŘÁDÁNÍ STROJE 

U tříosého CNC stroje je mnoho možností kinematického uspořádání. Každé konstrukční řešení 

je vhodné pro jiný typ a velikost obrobků, nebo náročnější na konstrukci a provoz.  

K optimální volbě konstrukce mého stroje porovnávám 4 koncepce (Obr.12) a pro volbu té 

nejvhodnější použiji vícekriteriální metodu PATTERN. 

 

 

1)                            2)                                 3)                               4)           

Obr. 12) Koncepce strojů pro porovnání metodou PATTERN: 1) vertikální frézka, 2) 

horní gántry, 3) spodní gántry, 4) portálová frézka s posuvným stolem [31]            

6.1 Definice a popis metody PATTERN 

Metoda PATTERN (Planning Assistance Through Technical Evaluation of Relevance 

Numbers) je multikriteriální metoda založená na metodě SAW (Simple additive weighting), 

která je vhodná pro výběr strojů či technologií. Metoda poskytuje řešení na základě 

komplexního porovnání vybraných parametrů řešeného objektu [19]. 

 

Pracovní postup metody PATTERN 

- volba srovnávacích kritérií  

- definování požadované tendence změny u srovnávaných kritérií 

- stanovení váhy významnosti u vybraných kritérií 

- výpočet indexů změn vybraných kritérií pro každou variantu 

- stanovení pořadí variant  

 

6.2 Volba parametrů a určení jejich tendence změny 

Parametry v tabulce č. 2 byly zvoleny s ohledem na využití konstruovaného stroje. U každého 

parametru byla určena tendence změny (klesající/rostoucí). Například u parametru PŘESNOST 

je tendence změny rostoucí, protože přesnější stroj je považován ze lepší.  
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Tab 2)  Tabulka parametrů a jejich tendence změny 

Číslo 

parametru 
Parametry 

Tendence 

změny 

p.1 Přesnost  rostoucí 

p.2 Tuhost rostoucí 

p.3 Dynamika rostoucí 

p.4 Hmotnost klesající 

p.5 Čas montáže klesající 

p.6 Zástavbový prostor klesající 

 

6.3 Párové porovnání parametrů 

V této části dochází k porovnání parametrů mezi sebou. Parametr v řádku se porovnává 

s parametrem ve sloupci. Významnější parametr se zaznačí do tabulky. Poté se sečte počet 

výskytů jednotlivých parametrů a určí se jejich výsledné pořadí.  

Tab 3)  Párové porovnání parametrů 

Parametr p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 suma pořadí 

p.1 p.1 p.2 p.1 p.1 p.1 p.1 5 2. 

p.2  p.2 p.2 p.2 p.2 p.2 6 1. 

p.3   p.3 p.3 p.3 p.3 4 3. 

p.4    p.4 p.4 p.6 2 5. 

p.5     p.5 p.6 1 6. 

p.6      p.6 3 4. 

 

6.4 Stanovení váhy významnosti porovnávacích parametrů 

Do tabulky č. 4 jsou vzestupně zaznamenány parametry dle pořadí v párovém porovnání. Poté 

dochází k jejich vzájemnému porovnání dle stupnice:  

1- blízko 

2- středně 

3- daleko  

Hodnotí se, jak blízko k sobě mají dva vybrané parametry.  

V další části se provede suma hodnot BHVj pro každý parametr a výpočet váhy významnosti 

qj. 

Výpočet váhy významnosti se provede ze vztahu:  

nc =
𝐵𝐻𝑉𝑗

∑ 𝐵𝐻𝑉𝑗
𝑘
𝑗=1

 (1)  

Kde: 

BHVj je hodnota významnosti pro každý parametr.  

k je celkový počet parametrů. 
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Tab 4)  Kvantifikovaná porovnávací matice  

Parametr p.2 p.1 p.3 p.6 p.4 p.5 Suma(BHVj) 
Váha(qj

) 

p.2 1 1 1 2 1 3 9 25 % 

p.1   1 2 3 2 3 11 31 % 

p.3     1 2 1 3 7 19 % 

p.6       1 2 2 5 14 % 

p.4         1 2 3 8 % 

p.5           1 1 3 % 

            Součet 36 100 % 

6.5 Stanovení indexů změn pro rostoucí a klesající parametry 

V poslední části jsou vypočteny indexy změn zvlášť pro parametry s rostoucí a zvlášť s klesající 

tendencí změny.  

Výpočet indexů změny pro parametry s rostoucí tendencí:  

𝐼𝑗𝑥 =
𝐻𝑗𝑚𝑎𝑥

𝐻𝑗𝑥
 (2)  

Výpočet indexů změny pro parametry s rostoucí tendencí:  

𝐼𝑗𝑥 =
𝐻𝑗𝑥

𝐻𝑗𝑚𝑖𝑛
 (3)  

kde:  

Hjmax je největší hodnota Hjx v řádku daného kritéria 

Hjmin je největší hodnota Hjx v řádku daného kritéria 

Hjx je číselné hodnocení volené hodnotitelem (v tabulce č. 5 vyznačeno oranžově) 

 

Výpočet vážených indexů:  

𝐼𝑗𝑥v = 𝐼𝑗𝑥 . 𝑞𝑗 (4)  

 

Výpočet pořadí:  

𝑆𝑥 =  ∑ 𝐼𝑗𝑥

𝑘

𝑗=1
𝑣 

 

(5)  

 

 

 

 



 

31 

 

Tab 5)  Pořadí navrhovaných variant 

Parametr Jednotka  Váha 

Typ stroje   

Stroj 

č.1   

Stroj 

č.2   

Stroj 

č.3   

Stroj 

č.4   

p.1 Přesnost [µm] 31 % 
3 

0,31 
4 

0,41 
4 

0,41 
4 

0,41 
1 1,33 1,33 1,33 

p.2 Tuhost  [µm/kN] 25 % 
2 

0,25 
4 

0,50 
3 

0,38 
4 

0,50 
1 2 1,5 2 

p.3 Dynamika [m/s2] 19 % 
2 

0,19 
4 

0,39 
4 

0,39 
4 

0,39 
1 2 2 2 

p.4 Hmotnost [kg] 8 % 
4 

0,08 
3 

0,11 
3 

0,11 
3 

0,11 
1 1,33 1,33 1,33 

p.5 Čas 

montáže 
[min] 3 % 

4 
0,03 

3 
0,04 

2 
0,06 

2 
0,06 

1 1,33 2 2 

p.6 Zástavbový 

prostor 
[mm2] 14 % 

4 
0,14 

3 
0,19 

3 
0,19 

3 
0,19 

1 1,33 1,33 1,33 

Celkem Sx 
100 

% 1 1,64 1,52 1,65 

Relativní technická úroveň 100 % 164 % 152 % 165 % 

Pořadí 4. 2. 3. 1. 

 

Tab 6)  Seznam porovnávaných strojů  

Označení Název kinematiky stroje  

Stroj č.1  Vertikální frézka  

Stroj č.2 Horní gántry 

Stroj č.3 Spodní gántry 

Stroj č.4 Portálová frézka s posuvným stolem 

 

6.6 Vyhodnocení návrhu kinematického uspořádání 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že nejvhodnější kinematické uspořádání pro moji 

modelářskou frézku je portálová frézka s posuvným stolem. Jako alternativu bych mohl zvolit 

frézku typu horní gántry. Ve vlastním návrhu stroje je tedy uvažováno s typem stroje č.4.   
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7 VLASTNÍ NÁVRH STROJE  

V této kapitole budou provedeny návrhy vřetene, lineárního vedení a pohonů os. Dále budou 

podrobně vysvětleny jednotlivé uzly navrhovaného stroje.  

Frézka bude obrábět různé druhy materiálů, a proto je ve výpočtech uvažováno se 

slitinou Al-Si s obsahem Si menším než 12 %, protože při jejím zpracování bude stroj nejvíce 

namáhán. Při návrhu vřetena je pro zjednodušení uvažováno s frézováním a vrtáním. Vřeteno 

musí být zvoleno s ohledem na obě pracovní operace.  

7.1 Výpočet parametrů vřetena při frézování 

Pro frézování byla zvolena čelní válcová fréza se dvěma břity od společnosti ZPS – 

FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, katalogové číslo nástroje je S111602.100. Její parametry jsou 

uvedeny v tabulce č. 6. Tato fréza je vhodná pro frézování neželezných kovů (hliník, slitiny 

hliníku, měď, slitiny mědi, mosaz a bronz). Maximální axiální hloubka řezu Ap je výrobcem 

stanovena na 15 mm. Z důvodů snížení potřebného výkonu vřetene a tuhosti celého stroje byla 

zvolena hodnota 2 mm, která je pro modelářské účely dostačující [15]. 

Tab 7)  Řezné podmínky frézy S111602.100 [15] 

Parametr Značka Hodnota Jednotka 

Axiální hloubka řezu  Ap 2 [mm] 

Radiální hloubka řezu  Ae 10 [mm] 

Průměr nástroje D 10 [mm] 

Počet břitů  Z 2 [-] 

Řezná rychlost  vc 220 [m/min] 

Posuv na zub fz 0,067 [mm/z] 

Úhel šroubovice λ 45 [°] 

Úhel čela γ 15 [°] 

Nástrojový úhel nastavení ostří κr 90 [°] 

 

Otáčky vřetene:  

n𝑓 =
1000. vc

D. π
=

1000.220

10. π
= 7003

1

min
 (6)  

Rychlost posuvu:  

𝑣𝑓 = 𝑣𝑐 . Z. 𝑓𝑧 = 7003.2.0,067 = 938,4
mm

min
 (7)  

Střední tloušťka třísky při frézování:  

ℎ𝑚 =
𝑓𝑧 . sin(𝜅𝑟) . 180. 𝐴𝑒

𝜋. 𝐷. arcsin (
𝐴𝑒

𝐷 )
=

0,067. sin(90) . 180.10

𝜋. 10. arcsin (
10
10)

= 0,042 mm (8)  
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Specifická řezná síla:  

𝑘𝑐𝑓 = 𝑘𝑐1. ℎ𝑚
−𝑚𝑐. (1 −

γ

100
) = 700. 0,042−0,25. (1 −

15

100
) = 1545 MPa (9)  

Kde 𝑘𝑐1 je měrná řezná síla a 𝑚𝑐  je konstanta měrné řezné síly. Obě hodnoty jsou platné pro 

slévárenskou slitinu Al-Si s obsahem křemíku menším než 13% [16]. 

 

Výkon vřetena:  

𝑃𝑓 =
𝑣𝑓 . 𝑎𝑝. 𝑘𝑐𝑓 . 𝐴𝑒

6. 104
=

938,4.2.1545.10

6. 104
= 483 W (10)  

Řezná síla:  

𝐹𝑐𝑓 = 𝑘𝑐𝑓 . 𝑎𝑝. 𝑓𝑧 = 1545.2.0,067 = 207 N (11)  

Kroutící moment:  

𝑀𝐾𝑓 = 𝐹𝑐𝑓 .
𝐷

2. 103
= 204.

10

2000
= 1,02 N. m (12)  

7.2 Výpočet parametrů vřetena při vrtání 

Pro vrtání byl zvolen monolitní karbidový vrták s válcovou stopkou průměru 8 mm od 

společnosti Sandvik Coromant, katalogové číslo nástroje je 460.1-0803-040A1-XM GC34. 

Parametry vrtáku jsou uvedeny v tabulce č. 8. [17]. 

Tab 8)  Řezné podmínky vrtáku 460.1-0803-040A1-XM GC34 [17] 

Parametr Značka Hodnota Jednotka 

Řezná rychlost vcv 202 [m/min] 

Posuv na otáčku fo 0,2 [mm/ot.] 

Průměr nástroje Dv 8 [mm] 

Počet zubů Zv 2 [-] 

Nástrojový úhel nastavení ostří  κr 70 [°] 

Nástrojový ortogonální úhel čela  γ 30 [°] 

 

Otáčky vřetene:  

n𝑣 =
1000. vcv

𝐷𝑣 . π
=

1000.202

8. π
= 8037 

1

min
 

 

(13)  
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Posuv na břit:  

𝑓𝑧𝑣 =
𝑓𝑜

𝑍𝑣
=

0,2

2
= 0,1 

𝑚𝑚

𝑧𝑢𝑏
 

 

(14)  

Specifická řezná síla:  

𝑘𝑐𝑣 = 𝑘𝑐1. (𝑓𝑧𝑣. sin 𝜅𝑟)−𝑚𝑐. (1 −
γ

100
) = 700. (0,1. sin70)−0,25. (1 −

30

100
)

= 885 MPa 
(15)  

Výkon vřetene:  

𝑃𝑣 =
𝑣𝑐𝑣. 𝑓𝑧𝑣. 𝐷𝑣 . 𝑘𝑐𝑣

240
=

202.0,1.8.885

240 
= 596 W (16)  

Kroutící moment:  

𝑀𝐾𝑣 =
𝑃𝑣. 30

𝜋. 𝑛𝑣
=

596.30

𝜋. 8037
= 0,71 N. m (17)  

Rychlost posuvu:  

𝑣𝑓𝑣 = 𝑓𝑜 . 𝑛𝑣 = 0,2.8037 = 1607,4 
𝑚𝑚

𝑚𝑖𝑛
 (18)  

Síla posuvu:  

𝐹𝑡 = 0,5. 𝑘𝑐𝑣.
𝐷𝑣

2
. 𝑓𝑜 . sin 𝜅𝑟 = 0,5.885.

8

2
. 0,2. sin70 = 332,6 N (19)  

Tloušťka třísky:  

ℎ𝐷 = 𝑓𝑧𝑣. sin 𝜅𝑟 = 0,1. sin70 = 0,094 mm 

 
(20)  

Šířka třísky:  

𝑏𝐷 =
𝐷𝑣

2. sin 𝜅𝑟
=

8

2. 𝑠𝑖𝑛 70
= 4,26 mm (21)  

Průřez třísky:  

𝐴𝐷 = ℎ𝐷 . 𝑏𝐷 = 0,094.4,26 = 0,4 mm2 (22)  
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Řezná síla při vrtání:  

𝐹𝑐𝑣 = 𝑘𝑐𝑣. 𝐴𝐷 = 885.0,4 = 354 N 

 
(23)  

7.3 Volba vřetene 

Na základě výpočtů z předchozích kapitol volím vzduchem chlazené vřeteno HFS-

8022-AC (Obr. 13) od výrobce Mechatron. Maximální výkon vřetene je 2,2 kW. Rozsah otáček 

je 0-24000 min-1. Podrobné technické parametry jsou uvedeny v tabulce č. 9 [18]. 

Tab 9)  Parametry zvoleného vřetena [18] 

Parametr Hodnota 

Výkon 2200 W 

Provozní teplota 45 °C 

Napětí 230 V 

Proud 8 A 

Rozsah otáček 

0-24.000 

min-1 

Maximální průměr 

nástroje 
10 mm 

Výměna nástroje manuální 

 

 

 

Obr. 13) Zvolené vřeteno a frekvenční měnič [18] 



 

36 

 

 

Ve výkonově-momentové charakteristice (Obr. 14) lze ověřit, že vřeteno nebude při 

vypočtených parametrech přetěžováno.  

Výrobce současně s vřetenem dodává i jednofázový frekvenční měnič MX2, který 

vyrábí společnost Omron [18].  Tento frekvenční měnič se jeví jako dostatečný, a proto s ním 

uvažuji v konstrukci frézky.   

 

Obr. 14) Výkonově – momentová charakteristika zvoleného vřetena [18] 

7.4 Návrh lineární techniky 

Lineární technika je jedna z nejdůležitějších částí stroje, která zajišťuje pohyb stolu a vřetene a 

jejich přesnost. Nejčastěji se skládá z lineárního vedení, pohybových šroubů a pohonů.  

7.4.1 Lineární vedení  

Lineární vedení zajišťuje regulovatelný pohyb v jedné ose, tedy po přímce. Ve speciálních 

případech i v oblouku. Vždy se skládá z vodící části a z prvku, který je veden [20]. U 

profesionálních strojů je mnoho variant lineárního vedení, ale kvůli jednoduchosti 

konstruovaného stroje je uvažováno pouze s valivým vedením. 

Nejjednodušší řešení valivého lineárního vedení jsou ocelové vodící tyče (Obr. 15), 

které jsou na obou koncích podepřené. Vyrábějí se chromové, nebo nerezové duté. Vodicí tyče 

jsou indukčně kaleny a poté jsou velmi přesně broušené. Vyrábějí se v průměrech od 4 do 80 

mm, přesnostech h6 a tvrdosti 62 HRC. Po vodících tyčích dochází k pohybu linear setů, což je 

hliníkový domek, ve kterém je nalisováno kuličkové pouzdro. Díky nižší tuhosti tyčí je tento 

typ vedení vhodný pro malé zatížení (3D tiskárny, lasery atd.) [20]. 

U vodících tyčí je možné zlepšit tuhost hliníkovou podpěrou, která podepře tyč v celé 

délce a tím výrazně zvýší tuhost celého vedení. Toto řešení je vhodné pro malé CNC frézky, 

které obrábí měkké dřevo, plasty, papír a pěny.  

Nejideálnější řešení v poměru cena/výkon je kolejnicové lineární vedení (Obr.16). 

Lineární vedení s profilovou kolejnicí umožňuje lineární pohyb pomocí valivých elementů - 

kuliček nebo válečků. Použití těchto valivých elementů mezi kolejnicí a vozíkem umožňuje 
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dosáhnout velmi přesného lineárního pohybu. V porovnání s běžným kluzným vedením je 

koeficient tření u valivých vedení jen asi 2%. Díky profilové kolejnici může vozík zachytávat 

síly ve vertikálním i horizontálním směru [22]. 

 

Obr. 15) Kalená a broušená vodící tyč [21] 

 

 

Obr. 16) Kolejnicové lineární vedení HIWIN [22] 

V návrhu frézky uvažuji s kolejnicovým vedením od společnosti HIWIN. Konkrétně se jedná 

o vozík s označením HGW15CC a kolejnici HGR15R. Vozík se vyznačuje čtyřřadým 

kuličkovým vedení, úhlem dotyku 45° a vysokou tuhostí a únosností [22]. Jedná se o nejmenší 

řadu kolejnicového lineárního vedení, kterou výrobce HIWIN nabízí. Správnost volby bude 

ověřena výpočty v dalších kapitolách.  

7.4.2 Pohybové šrouby 

Pohybové šrouby slouží k transformaci rotačního pohybu motoru na pohyb přímočarý. U 

malých CNC strojů se nejčastěji otáčí šroub a matice je pevně uchycena k poháněné části stroje.  

Pohybové šrouby dělíme na trapézové šrouby a kuličkové šrouby. 

Trapézové šrouby (Obr. 17) se většinou vyrábí z oceli C15, nebo C45 v různých 

rozměrech a stoupáních. Matice se vyrábí z oceli, bronzu, nebo plastu. Toto řešení je vhodné 

pro malé namáhaní a rychlosti. Při použití těchto šroubů ve vyšších rychlostech by mohlo dojit 

k zadření závitu a poškození pohybové soustavy [23].  

Kuličkové šrouby (Obr. 18) jsou velmi efektivním konstrukčním prvkem. Přesnost a 

účinnost pohybu zajišťují valivé elementy – kuličky, umístěny v matici. Velká přednost těchto 

šroubů je vysoká přesnost a odolnost použitých materiálů [24].  
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Kuličkové šrouby se vyrábí ve variantách: válcované šrouby, okružované šrouby a 

broušené šrouby. Rozdíl mezi jednotlivými typy je v jejich přesnosti a ceně. Válcované šrouby 

jsou vhodné pro aplikace s nižšími nároky na přesnost. Okružované šrouby jsou vhodné pro 

vyšší přesnosti v automatizaci, u obráběcích strojů. Broušené šrouby jsou vysoce přesné šrouby 

vhodné pro přesné obráběcí stroje. Ke kuličkovým šroubům nabízejí výrobci různé druhy matic. 

Pro dosažení vyšší přesnosti stroje, se používají matice předepnuté [25].  

 

 

Obr. 17) Trapézový šroub s maticí [23] 

 

Obr. 18) Řez maticí s kuličkovým šroubem [26] 

Pro modelářskou CNC frézku volím z výše uvedených důvodů kuličkový válcovaný 

šroub o průměru 16 mm a se stoupáním 5 mm. Ke všem osám použiji jednoduchou matici SSV, 

která je vyráběna s vymezenou vůli, oboustrannými stěrači nečistot a třídou přesnosti T7. 

zvolené matice a šrouby vyrábí společnosti HIWIN a jejich označení je R16-05B1-SSV [25]. 

Jedná se o nejmenší řadu kuličkových šroubů, kterou výrobce HIWIN nabízí. Správnost volby 

bude ověřena výpočty v dalších kapitolách.   

 

7.4.3 Pohony  

Pro pohon lineárních modulů malých strojů se nejčastěji používají krokové motory, 

nebo synchronní servomotory. Liší se konstrukcí a jejich řízením.  

Jak už název napovídá, krokový motor dělá krok za krokem. Spojením těchto kroků 

vzniká rotační pohyb. Skládá se jako většina motorů ze statoru a rotoru. Stator je většinou 
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vyroben z ocelových lamel, ve kterých jsou drážky, v nichž se nachází měděné vinutí. Levnější 

varianty tohoto typu motoru mohou mít místo vinutí několik cívek. Rotor může být tvořen 

železným jádrem, permanentními magnety, nebo kombinací obou variant [27]. Výhody a 

nevýhody krokového motoru jsou uvedeny v tabulce č.10.  

Tab 10)  Výhody a nevýhody krokového motoru [27] 

Výhody Nevýhody 

Dobrá řiditelnost Extrémně citlivý na přetížení 

Jednoduchá konstrukce a nízká cena Při přetížení ztráta pozice 

Bezúdržbový Malá dynamika 

Kroutící moment i při nulových otáčkách Hlučnost 

Nepotřebuje zpětnou vazbu Ztráta momentu při rostoucích otáčkách 

Kompatibilita z různými výrobci Neposkytuje zpětnou informaci o poloze 

 

Synchronní servomotory mají ve statoru rozložené trojfázové vinutí a na rotoru 

permanentní magnety. Vinutí je navrženo pro sinusové průběhy proudů a napětí. Součástí 

servomotoru je obvykle snímač polohy umožňující polohové řízení. Servomotory je nutné řídit 

pomocí frekvenčního měniče. Tento typ pohonu je vhodný pro aplikace s velkým dynamickým 

zatížením a vysokou přesností. Mezi další výhody patří možnost vysoké přetížitelnosti, což je 

u krokového motoru nepřípustné [28].  

Pro modelářskou frézku budu dále uvažovat s krokovým motorem. Hlavní důvody 

tohoto rozhodnutí jsou nízká cena a jednoduchá konstrukce bez nutnosti časté údržby. Dále je 

pro mě důležitá jednoduchost řízení motorů.  

Zvolil jsem krokový motor společnosti HIWIN s označením PKP266D28A2, který bude 

komunikovat s driverem CVD228B-K stejného výrobce. Motor má maximální kroutící moment 

1,4 N.m a krok 1,8°. Vhodnost zvoleného motoru bude ověřena v dalších kapitolách výpočty.  

7.5 Výpočetní kontrola volby lineární techniky  

V této části práce bude provedena výpočetní kontrola zvolených komponent lineární techniky. 

Výpočty budou provedeny pro všechny tři osy. V každé ose bude proveden výpočet pro 

pohybový šroub, lineární vedení a krokový motor. Při výpočtech bude čerpáno z katalogů 

společnosti HIWIN a z knihy Konstrukce obráběcích strojů III., jejímž autorem je prof. Ing. Jiří 

Marek, Dr a kolektiv.  
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7.5.1 Osa Y 

Při výpočtech je uvažováno s hodnotami, které uvádí v katalozích výrobce jednotlivých 

komponent.  

POHYBOVÝ ŠROUB:  

Tab 11)  Parametry zvoleného válcovaného kuličkového šroubu R16-05B1-SSV [29] 

Parametr Symbol Hodnota Jednotka 

Jmenovitý průměr šroubu d 16 [mm] 

Malý průměr šroubu dk 12,9 [mm] 

Stoupání P 5 [mm] 

Dynamická únosnost Cdyn 6790 [N] 

Statická únosnost C0 12260 [N] 

Maximální otáčkový faktor válcovaných 

šroubů Dnmax 70000 [-] 

 

Výpočet kritických otáček 

Kuličkové šrouby nesmějí pracovat v oblastech kritických otáček. Kritické otáčky závisí na 

délce a průměru hřídele a uložení konců. Maximální pracovní otáčky 𝑛𝑚𝑎𝑥 by neměly 

dosáhnout 80% kritických otáček 𝑛𝑘 [29].  

𝑛𝑘 = 𝑘𝑑 ∙
𝑑𝑘

𝑙𝑑
2 ∙ 108 = 1,88 ∙

12,9

5002
∙ 108 = 9700,8 𝑚𝑖𝑛−1 (24)  

kde:  

𝑘𝑑 [-] – koeficient uložení kuličkového šroubu [29]. Hodnota byla odečtena z katalogu výrobce.  

𝑙𝑑 [mm] – vzdálenost mezi ložisky [29]. Hodnota byla odměřena z 3D modelu návrhu frézky.  

Výpočet maximálních pracovních otáček 

𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑛𝑘 ∙ 0,8 = 9700,8 ∙ 0,8 = 7760,64 𝑚𝑖𝑛−1 (25)  

Kontrola vzpěrné tuhosti 

Kuličkový šroub může být zatěžován axiální silou pouze tak, aby nedošlo k deformaci šroubu. 

Přípustné axiální zatížení záleží na parametrech šroubu (délka, průměr a uložení). Maximální 

axiální zatížení šroubu 𝐹𝑘𝑚𝑎𝑥 může být nanejvýš 50% přípustného teoretického zatížení 𝐹𝑘 

[29]. 

Výpočet maximální teoretické dovolené axiální síly  

𝐹𝑘 = 𝑘𝑘 ∙
𝑑𝑘

4

𝑙𝑘
4 ∙ 105 = 2,05 ∙

12,94

5004
∙ 105 = 40803,28 𝑁 (26)  

kde: 

𝑘𝑘 [-] – koeficient závislosti na uložení [29]. Hodnota byla odečtena z katalogu výrobce. 

𝑙𝑘 [mm] – nepodepřená délka hřídele [29]. Hodnota byla odměřena z 3D modelu návrhu frézky. 
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Výpočet maximální dovolené axiální síly  

𝐹𝑘𝑚𝑎𝑥 = 0,5 ∙ 𝐹𝑘 = 0,5 ∙ 40803,28 = 20401,64 𝑁 (27)  

Kontrola otáčkové faktoru  

Maximální otáčkový faktor je hodnota, do které lze bezpečně používat kuličkový šroub. Tuto 

hodnotu určuje výrobce šroubu. V tomto případě se jedná o hodnotu 𝐷𝑛𝑚𝑎𝑥 = 70000 [29]. 

Výpočet maximálních požadovaných otáček šroubu  

𝑛š =
𝑣𝑟 ∙ 103

𝑃
=

6 ∙ 103

5
= 1200 𝑚𝑖𝑛−1 (28)  

kde: 

𝑣𝑟 [𝑚. 𝑚𝑖𝑛−1] – rychlost rychloposuvu. Zvolená hodnota.  

Výpočet otáčkového faktoru 

𝐷𝑛 = 𝑑 ∙ 𝑛š = 16 ∙ 1200 = 19200 (29)  

Otáčkový faktor je nižší než maximální dovolená hodnota 𝐷𝑛𝑚𝑎𝑥 = 70000. Zvolený kuličkový 

šroub VYHOVUJE.  

 

Kontrola životnosti  

Životnost kuličkového šroubu závisí na spektru jeho zatížení v čase, plynulosti chodu, čistotě 

prostředí, dostatečném mazání, vibracích a na mnoha dalších faktorech [29]. Ve výpočtech 

životnosti je uvažováno se středními otáčkami 𝑛𝑚 a středním zatížením 𝐹𝑚. Jelikož není znám 

přesný režim, v jakém bude stroj používán, nebyly tyto hodnoty vypočteny, ale přibližně 

stanoveny.  

Výpočet životnosti kuličkového šroubu v otáčkách 

𝐿 = (
𝐶𝑑𝑦𝑛

𝐹𝑚
)

3

∙ 106 = (
6790

800
)

3

∙ 106 = 6,11 ∙ 108 𝑜𝑡.  (30)  

kde: 

𝐶𝑑𝑦𝑛 [N] – dynamická únosnost [29]. Hodnota byla odečtena z katalogu výrobce. 

𝐹𝑚 [N] – střední zatížení kuličkového šroubu [29]. Hodnota byla odhadnuta.  

Výpočet životnosti kuličkového šroubu v provozních hodinách 

𝐿ℎ = (
𝐶𝑑𝑦𝑛

𝐹𝑚
)

3

∙
106

𝑛𝑚 ∙ 60
= (

6790

800
)

3

∙
106

800 ∙ 60
= 12737,91  

(31)  

kde: 

𝑛𝑚 [𝑚𝑖𝑛−1] – střední otáčky kuličkového šroubu [29]. Hodnota byla odhadnuta.  
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Z výše uvedených hodnot vyplývá, že zvolený kuličkový šroub je zvolen správně a splňuje 

všechny požadavky výrobce. Obě hodnoty životností jsou velmi vysoké a šroub menšího 

průměru by byl dostatečný, ale výpočty jsou pouze teoretické a reálná životnost bude vlivem 

čistoty prostředí a způsobem mazání nižší.  

 

POHON:  

 

Obr. 19) Schéma posuvové soustavy v ose Y  

Tab 12)  Parametry pro výpočet pohonů [5] 

Parametr Symbol Hodnota Jednotka 

Účinnost valivého vedení 𝜂𝑦 0,98 [-] 

Účinnost kuličkového šroubu a matice 𝜂𝑠 0,92 [-] 

Účinnost uložení kuličkového šroubu 𝜂𝐿 0,92 [-] 

Součinitel tření ve vodících plochách f1 0,005 [-] 

Ekvivalentní součinitel tření 

v kuličkovém šroubu redukovaný na 

poloměr šroubu 

f2 0,003 [-] 

 

Statické hledisko  

V této části výpočtu je cílem zjistit moment krokového motoru potřebný pro překonání axiální 

síly, která vzniká při obrábění a pasivních odporů. 

Výpočet celkové účinnosti 

𝜂𝑐 = 𝜂𝑐 ∙ 𝜂𝑆 ∙ 𝜂𝐿 = 0,98 ∙ 0,92 ∙ 0,92 = 0,83 (32)  

Výpočet potřebného momentu motoru 

𝐹𝑘𝑠 = 𝐹𝑐𝑓 = 207 𝑁 (33)  

𝑀𝑚 =
𝐹𝑘𝑠 ∙ 𝑃

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜂𝑐
=

207 ∙ 5 . 0,001

2 ∙ 𝜋 ∙ 0,83
= 0,19 𝑁. 𝑚 (34)  
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Kinematické hledisko 

Při obrábění musí krokový motor provést pracovní cyklus, při kterém dochází k rychloposuvu 

a pracovnímu posuvu, a proto je nutné zjistit, s jakým lineárním a úhlovým zrychlením bude 

motor pracovat [5].   

Výpočet lineárního zrychlení stolu 

𝑎 =
𝑣𝑟𝑝∙60−1

𝑡𝑝𝑠
=

6∙60−1

0,3
= 0,33 𝑚. 𝑠−2  

kde: 

𝑡𝑝𝑠 [𝑠] – je čas rozběhu [5]. Tato hodnota byla zvolena.  

(35)  

Výpočet úhlového zrychlení motoru 

𝜀𝑠 =
𝑎 ∙ 2 ∙ 𝜋

𝑃 ∙ 10−3
=

0,33 ∙ 2 ∙ 𝜋

5 ∙ 10−3
= 418,88 𝑟𝑎𝑑. 𝑠−2 (36)  

 

Dynamické hledisko 

V dynamických výpočtech je nutné zjistit celkový moment zátěže redukovaný na hřídel motoru 

a také celkový moment setrvačnosti redukovaný na hřídel motoru [5].  

Výpočet ztrátového momentu třecích sil přesouvaných ploch 

𝑀𝐺𝑇 =
𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼) ∙ 𝑃

2 ∙ 𝜋
=

13,322 ∙ 9,81 ∙ 0,005 ∙ 𝑐𝑜𝑠(0) ∙ 5 . 0,001

2 ∙ 𝜋
= 0,00052 𝑁. 𝑚 

kde: 

𝑚 [𝑘𝑔] – je hmotnost všech prvků, kterými osa Y pohybuje [5]. Hodnota byla 

zjištěna z 3D modelu návrhu frézky. 

𝑔 [𝑚. 𝑠−2] – gravitační zrychlení [5] 

𝛼 [°] – náklon osy Y. V tomto případě je hodnota úhlu 𝛼 = 0° [5] 

Výpočet síly od předepnutí kuličkového šroubu 

(37)  

𝐹𝑃 = 0.35 ∙ 𝐹𝑘𝑠 = 0.35 ∙ 207 = 72,45 𝑁 

Výpočet ztrátového momentu kuličkového šroubu 
(38)  

𝑀𝐾𝑆𝑀 =
𝐹𝑃 ∙ 𝑃

2 ∙ 𝜋
∙ (1 − 𝜂𝑆

2) +
𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼) ∙ 𝑑𝑘 ∙ 𝑓2

2

=
72,45 ∙ 5.0,001

2 ∙ 𝜋
∙ (1 − 0,922)

+
13,32 ∙ 9,81 ∙ 0,05 ∙ 𝑐𝑜𝑠(0) ∙ 0,0129 ∙ 0,03

2
= 0,0089 𝑁. 𝑚 

(39)  
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Výpočet celkového momentu zátěže redukovaného na hřídel motoru  

𝑀𝑧𝑑𝑟ℎ𝑚 = 𝑀𝐺𝑇 + 𝑀𝐾𝑆𝑀 = 0,00052 + 0,0089 = 0,0094 𝑁. 𝑚 (40)  

Výpočet momentu setrvačnosti posuvových hmot redukovaného do osy šroubu 

𝐽𝑚 = 𝑚 ∙ (
𝑃

2∙𝜋
)

2

= 13,322 ∙ (
5 .0,001

2∙𝜋
)

2

= 8,44 ∙  10−6 𝑘𝑔. 𝑚2  (41)  

Výpočet celkového momentu setrvačnosti redukovaného na hřídel motoru 

𝐽𝑟ℎ𝑚 = 𝐽𝑚𝑜𝑡 + 𝐽𝑘š + 𝐽𝑚 + 𝐽𝑠 = 0,00003 + 8,44 + 0,000024 + 0,000004
= 6,72 . 10−5 𝑘𝑔. 𝑚2 

(42)  

kde: 

𝐽𝑚𝑜𝑡 [𝑘𝑔. 𝑚2] – moment setrvačnosti motoru [5]. Hodnota byla zjištěna z katalogu výrobce.  

𝐽𝑘š [𝑘𝑔. 𝑚2] – moment setrvačnosti kuličkového šroubu [5]. Hodnota byla zjištěna z 3D modelu 

návrhu frézky. 

𝐽𝑠 [𝑘𝑔. 𝑚2] – moment setrvačnosti hřídelové spojky [5]. Hodnota byla zjištěna z 3D modelu 

návrhu frézky. 

Výpočet potřebné velikosti momentu motoru 

𝑀𝑚 = 𝐽𝑟ℎ𝑚 ∙ 𝜀𝑠 + 𝑀𝑧𝑑𝑟ℎ𝑚 = 6,72 ∙ 10−5 ∙ 418,88 + 0,00052 = 0,03 𝑁. 𝑚 (43)  

Výpočet poměru celkového momentu setrvačnosti na hřídeli motoru a momentu 

setrvačnost motoru 

𝐽𝑟ℎ𝑚

𝐽𝑚𝑜𝑡
=

43

0,00003
= 2,241 (44)  

Hodnota by se měla pro správné dynamické poměry pohybovat v rozmezí od 1,5 do 3 [5]. 

Navržený krokový motor se tedy jeví jako vhodný a bude s ním uvažováno v konstrukci frézky.   
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LINEÁRNÍ VEDENÍ: 

 

Obr. 20) Silové zatížení v ose Y  

Kontrola únosnosti  

Výpočet radiálního zatížení vozíku 

𝑅3 = 𝑅4 =
𝐹𝐺 ∙ 𝑦3 + 𝐹𝑐𝑥 ∙ 𝑦2

2 ∙ 𝑦1
=

13,322 .  9,81 ∙ 0,061 + 207 ∙ 0,19

2 ∙ 0,12
= 197,09 𝑁 (45)  

𝑅1 = 𝑅2 =
𝐹𝑐𝑥

2
+ 𝑅3 =

207

2
+ 197,09 = 300,59 𝑁 (46)  

kde: 

𝐹𝐺  [N] – gravitační síla působící v těžišti modelu osy Y [30]. 

𝑅1 −  𝑅4 [N] – radiální reakce ve vozíku [30]. 

Výpočet tečného zatížení vozíku 

𝑇3 = 𝑇4 =
𝐹𝑐𝑦 ∙ 𝑦2 − 𝐹𝐺 ∙ 𝑦3

2 ∙ (𝑦4 + 𝑦4)
=

207 ∙ 0,19 − 13,322 .  9,81 ∙ 0,061

2 ∙ (0,05 + 0,05)
= 156,79 𝑁 (47)  

𝑇1 = 𝑇2 =
𝐹𝐺

2
+ 𝑇3 =

13,32.9,81

2
+ 156,79 = 222,12 𝑁 (48)  

kde: 

  𝑇1 −  𝑇4 [N] – tečné reakce ve vozíku [30]. 
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Výpočet ekvivalentního statického zatížení 

𝑃𝑒𝑠 = 𝑅1 + 𝑇1 = 300,59 + 222,13 = 522,72 𝑁 (49)  

Výpočet statické konstrukční bezpečnosti 

𝑓 =
𝐶𝑣0

𝑃𝑒𝑠
=

16970

522,72
= 32,46 

kde: 

𝐶𝑣0 [N] – statická únosnost. Hodnota byla odečtena z katalogu výrobce. [30] 

 

Statická bezpečnost pro normální zatížení by se měla pohybovat nad hodnotou 3 

[30]. Zvolené lineární vedení VYHOVUJE. 

 

Kontrola životnosti lineárního vedení 

Trvalé a opakované zatěžování kolejnic a kuliček lineárního vedení způsobuje 

únavu materiálu povrchu kolejnic. Ve výsledku to může vést k tzv. pittingu. 

Životnost lineárního vedení je definována jako celková ujetá vzdálenost do 

počátku tvorby pittingu na povrchu kolejnic nebo kuliček [30]. 

(50)  

  Výpočet jmenovité životnosti 

𝐿𝑙𝑣 = (
𝑓𝐻 ∙ 𝑓𝑇 ∙ 𝐶𝑣𝑑𝑦𝑛

𝑓𝑤 ∙ 𝑃𝑒𝑠
)

3

∙ 50000 = (
1 ∙ 1 ∙ 11380

1,2 ∙ 522,72
)

3

∙ 50000

= 298559292,1 𝑘𝑚 

(51)  

kde: 

𝑓𝐻 [-] – je faktor tvrdosti a pro standardní aplikace má hodnotu 1 [30] 

𝑓𝑇 [-] – je teplotní faktor a pro standardní aplikace má hodnotu 1 [30] 

𝑓𝑤 [-] – je zátěžový faktor a pro aplikace s rychlostmi posuvu do 15 m/min nabývá hodnoty 1,2 

[30] 

Výpočet životnosti  

𝐿𝑙𝑣ℎ = 𝐿 ∙
100 000

𝑣𝑓 ∙ 60
= 298559292,1 ∙

100 000

938,4 ∙ 60
= 530263022,4  ℎ 

 

(52)  

Z výsledků výše je patrné, že zvolené lineární vedení vykazuje vysoké hodnoty 

bezpečnosti a životnosti. Vzhledem k tomu, že výrobce menší lineární vedení nevyrábí, budu 

v konstrukci frézky uvažovat se zvoleným typem.  
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7.5.2 Osa X 

Výpočty v ose X jsou provedeny podle stejných parametrů, jako v ose Y.  

 

POHYBOVÝ ŠROUB: 

Výpočet kritických otáček 

𝑛𝑘 = 𝑘𝑑 ∙
𝑑𝑘

𝑙𝑑
2 ∙ 108 = 1,88 ∙

12,9

5732
∙ 108 = 7386,5 𝑚𝑖𝑛−1 (53)  

Výpočet maximálních pracovních otáček 

𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑛𝑘 ∙ 0,8 = 7386,49 ∙ 0,8 = 5909,19 𝑚𝑖𝑛−1 
(54)  

 

Kontrola vzpěrné tuhosti 

Výpočet maximální teoretické dovolené axiální síly 

𝐹𝑘 = 𝑘𝑘 ∙
𝑑𝑘

4

𝑙𝑘
4 ∙ 105 = 2,05 ∙

12,94

4902
∙ 105 = 23643,98 𝑁 (55)  

Výpočet maximální dovolené axiální síly 

𝐹𝑘𝑚𝑎𝑥 = 0,5 ∙ 𝐹𝑘 = 0,5 ∙ 23643,98 = 11821,99 𝑁 (56)  

 

Kontrola otáčkové faktoru  

Výpočet maximálních požadovaných otáček šroubu  

𝑛𝑠 =
𝑣𝑟𝑝 ∙ 103

𝑃
=

6 ∙ 103

5
= 1200 𝑚𝑖𝑛−1 (57)  

Výpočet otáčkového faktoru 

𝐷𝑛 = 𝑑 ∙ 𝑛𝑠 = 16 ∙ 1200 = 19200 (58)  

Otáčkový faktor je nižší než maximální dovolená hodnota. Zvolený kuličkový šroub 

VYHOVUJE.  

 

Kontrola životnosti  

Výpočet životnosti kuličkového šroubu v otáčkách 

𝐿 = (
𝐶𝑑𝑦𝑛

𝐹𝑚
)

3

∙ 106 = (
6790

800
)

3

∙ 106 = 6,11. 108 𝑜𝑡. 

 

(59)  



 

48 

 

Výpočet životnosti kuličkového šroubu v provozních hodinách 

𝐿ℎ = (
𝐶𝑑𝑦𝑛

𝐹𝑚
)

3

∙
106

𝑚𝑛 ∙ 60
= (

6790

800
)

3

∙
106

800 ∙ 60
= 12737,91 ℎ (60)  

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že zvolený kuličkový šroub je zvolen správně a splňuje 

všechny požadavky výrobce.  

 

POHON: 

 

Obr. 21) Schéma posuvové soustavy v ose X 

Statické hledisko  

Výpočet celkové účinnosti 

𝜂𝑐 = 𝜂𝑐 ∙ 𝜂𝑆 ∙ 𝜂𝐿 = 0,98 ∙ 0,92 ∙ 0,92 = 0,83 (61)  

Výpočet potřebného momentu motoru 

𝑀𝑚 =
𝐹𝑘𝑠 ∙ 𝑃

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜂𝑐
=

207 ∙ 5

2 ∙ 𝜋 ∙ 0,83
= 0,19 𝑁. 𝑚 (62)  

 

Kinematické hledisko 

Výpočet lineárního zrychlení stolu 

𝑎 =
𝑣𝑟𝑝 ∙ 60−1

𝑡𝑝𝑠
=

6 ∙ 60−1

0,3
= 0,333 𝑚. 𝑠−2 

Výpočet úhlového zrychlení motoru 

(63)  

𝜀𝑠 =
𝑎 ∙ 2 ∙ 𝜋

𝑃 ∙ 10−3
=

𝑎 ∙ 2 ∙ 𝜋

𝑃 ∙ 10−3
= 418,88 𝑟𝑎𝑑. 𝑠−2 

 

 

 

(64)  
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Dynamické hledisko 

Výpočet ztrátového momentu třecích sil přesouvaných ploch 

𝑀𝐺𝑇 =
𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼) ∙ 𝑃

2 ∙ 𝜋
=

6,2 ∙ 9,81 ∙ 0,005 ∙ 𝑐𝑜𝑠(0) ∙ 5.0,001

2 ∙ 𝜋
= 0,00024 𝑁. 𝑚 

(65)  

Výpočet síly od předepnutí kuličkového šroubu 

𝐹𝑃 = 0.35 ∙ 𝐹𝑘𝑠 = 0.35 ∙ 207 = 72,45 𝑁 (66)  

Výpočet ztrátového momentu kuličkového šroubu 

𝑀𝐾𝑆𝑀 =
𝐹𝑃 ∙ 𝑃

2 ∙ 𝜋
∙ (1 − 𝜂𝑆

2) +
𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼) ∙ 𝑑𝑘 ∙ 𝑓2

2

=
72,45 ∙ 5.0,001

2 ∙ 𝜋
∙ (1 − 0,922)

+
6,2 ∙ 9,81 ∙ 0,005 ∙ 𝑐𝑜𝑠(0) ∙ 0,0129 ∙ 0,03

2
= 0,0089 𝑁. 𝑚 

(67)  

Výpočet celkového momentu zátěže redukovaného na hřídel motoru  

𝑀𝑧𝑑𝑟ℎ𝑚 = 𝑀𝐺 + 𝑀𝐾𝑆𝑀 = 0,00024 + 0,0089 = 0,0091 𝑁. 𝑚 (68)  

Výpočet momentu setrvačnosti posuvových hmot redukovaného do osy šroubu 

𝐽𝑚 = 𝑚 ∙ (
𝑃

2 ∙ 𝜋
)

2

= 6,2 ∙ (
5.0,001

2 ∙ 𝜋
)

2

= 3,93 . 10−6 𝑘𝑔. 𝑚2 (69)  

Výpočet celkového momentu setrvačnosti redukovaného na hřídel motoru 

𝐽𝑟ℎ𝑚 = 𝐽𝑚𝑜𝑡 + 𝐽𝑘š + 𝐽𝑠 = 0,00003 + 3,93 . 10−6 + 0,000004
= 6,35 . 10−5 𝑘𝑔. 𝑚2 

(70)  

Výpočet potřebné velikosti momentu motoru 

𝑀𝑚𝑑 = 𝐽𝑟ℎ𝑚 ∙ 𝜀𝑚 + 𝑀𝑧𝑑𝑟ℎ𝑚 = 6,35 .  10−5 ∙ 418,88 + 0,00024 = 0,027 𝑁. 𝑚 (71)  

Výpočet poměru celkového momentu setrvačnosti na hřídeli motoru a momentu 

setrvačnost motoru 

𝐽𝑟ℎ𝑚

𝐽𝑚𝑜𝑡
=

6,35 .  10−5

0,00003
= 2,12 (72)  

Hodnota by se měla pro správné dynamické poměry pohybovat od 1,5 do 3 [5]. Navržený 

krokový motor se tedy jeví jako vhodný a bude s ním uvažováno v konstrukci frézky.   
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LINEÁRNÍ VEDENÍ: 

 

Obr. 22) Silové zatížení v ose X 

Kontrola únosnosti  

Výpočet radiálního zatížení vozíku 

𝑅3 = 𝑅4 =
𝐹𝐺 ∙ 𝑥1 − 𝐹𝑐𝑥 ∙ 𝑥3

2 ∙ 𝑥2
=

6,2 .  9,81 ∙ 0,1 − 207 ∙ 0,1

2 ∙ 0,199
= −36,88 𝑁 (73)  

𝑅1 = 𝑅2 =
𝐹𝐺

2
− 𝑅3 =

6,2.9,81

2
− (−36,88) = 67,29 𝑁 (74)  

Výpočet tečného zatížení vozíku 

𝑇3 =
𝐹𝑐𝑦

2
=

207

2
= 103,5 𝑁 (75)  

𝑇1 = 𝑇2 =
𝐹𝐺

2
+ 𝑇3 =

6,2.9,81

2
+ 103,5 = 133,91 𝑁 (76)  

Výpočet ekvivalentního statického zatížení 

𝑃𝑒𝑠 = 𝑅1 = 67,29 = 67,29 𝑁 (77)  

Výpočet statické konstrukční bezpečnosti 

𝑓 =
𝐶𝑣0

𝑃𝑒𝑠
=

16970

67,29
= 252,19 (78)  

Statická bezpečnost pro normální zatížení by se měla pohybovat nad hodnotou 3 [30]. 

Zvolené lineární vedení VYHOVUJE. 
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Kontrola životnosti lineárního vedení 

Výpočet jmenovité životnosti 

𝐿𝑙𝑣 = (
𝑓𝐻 ∙ 𝑓𝑇 ∙ 𝐶𝑣𝑑𝑦𝑛

𝑓𝑤 ∙ 𝑃𝑒
)

3

∙ 50000 = (
1 ∙ 1 ∙ 11380

1,2 ∙ 67,29
)

3

∙ 50000 = 1,399 . 1011 𝑚 (79)  

Výpočet životnosti  

𝐿𝑙𝑣ℎ = 𝐿 ∙
100 000

𝑣𝑓 ∙ 60
= 1,399 .  108 ∙

100 000

938,4 ∙ 60
= 2,49 . 1011 ℎ (80)  

 

Z výsledků výše je patrné, že zvolené lineární vedení vykazuje vysoké hodnoty 

bezpečnosti a životnosti. Vzhledem k tomu, že výrobce menší lineární vedení nevyrábí, budu 

v konstrukci frézky uvažovat se zvoleným typem.  

 

7.5.3 Osa Z 

Výpočty v ose Z jsou provedeny podle stejných parametrů, jako v ose Y.  

 

POHYBOVÝ ŠROUB: 

Výpočet kritických otáček 

𝑛𝑘 = 𝑘𝑑 ∙
𝑑𝑘

𝑙𝑑
2 ∙ 108 = 1,88 ∙

12,9

3122
∙ 108 = 24913,71 𝑚𝑖𝑛−1 (81)  

Výpočet maximálních pracovních otáček 

𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑛𝑘 ∙ 0,8 = 24913,71 ∙ 0,8 = 19930,97 𝑚𝑖𝑛−1 (82)  

 

Kontrola vzpěrné tuhosti 

Výpočet maximální teoretické dovolené axiální síly  

𝐹𝑘 = 𝑘𝑘 ∙
𝑑𝑘

4

𝑙𝑘
2 ∙ 105 = 2,05 ∙

12,94

2742
∙ 105 = 75615,63 𝑁 (83)  

Výpočet maximální dovolené axiální síly  

𝐹𝑘𝑚𝑎𝑥 = 0,5 ∙ 𝐹𝑘 = 0,5 ∙ 75615,63 = 37807,82 𝑁 (84)  
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Kontrola otáčkové faktoru  

Výpočet maximálních požadovaných otáček šroubu  

𝑛𝑠 =
𝑣𝑟𝑝 ∙ 103

𝑃
=

6 ∙ 103

5
= 1200 𝑚𝑖𝑛−1 (85)  

 

Výpočet otáčkového faktoru 

𝐷𝑛 = 𝑑 ∙ 𝑛𝑠 = 16 ∙ 1200 = 19200 (86)  

Otáčkový faktor je nižší než maximální dovolená hodnota. Zvolený kuličkový šroub 

VYHOVUJE.  

 

Kontrola životnosti  

Výpočet životnosti kuličkového šroubu v otáčkách 

𝐿 = (
𝐶𝑑𝑦𝑛

𝐹𝑚
)

3

∙ 106 = (
6790

430
)

3

∙ 106 = 3,9. 109 𝑜𝑡áč𝑒𝑘 

Výpočet životnosti kuličkového šroubu v provozních hodinách 

(87)  

𝐿ℎ = (
𝐶𝑑𝑦𝑛

𝐹𝑚
)

3

∙
106

𝑛𝑚 ∙ 60
= (

6790

430
)

3

∙
106

800 ∙ 60
= 82028,11 ℎ (88)  

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že zvolený kuličkový šroub je zvolen správně a splňuje 

všechny požadavky výrobce.  

 

Pohon:  

 

Obr. 23) Schéma posuvové soustavy v ose Z 
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Statické hledisko  

Výpočet celkové účinnosti 

𝜂𝑐 = 𝜂𝑣 ∙ 𝜂𝑆 ∙ 𝜂𝐿 = 0,98 ∙ 0,92 ∙ 0,92 = 0,83 (89)  

Výpočet potřebného momentu motoru 

𝐹𝑘𝑠 = ∑ 𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

∙ 𝑔 = 7,3 ∙ 9,81 = 71,6 𝑁 (90)  

 

𝑀𝑚 =
𝐹𝑘𝑠 ∙ 𝑃

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜂𝑐
=

71,6 ∙ 5.0,001

2 ∙ 𝜋 ∙ 0,83
= 0,057 𝑁. 𝑚 (91)  

 

Kinematické hledisko 

Výpočet lineárního zrychlení stolu 

𝑎 =
𝑣𝑟𝑝 ∙ 60−1

𝑡𝑝
=

6 ∙ 60−1

0,3
= 0,333 𝑚. 𝑠−2 (92)  

Výpočet úhlového zrychlení motoru 

𝜀𝑠 =
𝑎 ∙ 2 ∙ 𝜋

𝑃 ∙ 10−3
=

0,333 ∙ 2 ∙ 𝜋

5 ∙ 10−3
= 418,88 𝑟𝑎𝑑. 𝑠−2 (93)  

 

Dynamické hledisko 

Výpočet ztrátového momentu třecích sil přesouvaných ploch 

𝑀𝐺 =
𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛼) ∙ 𝑃

2 ∙ 𝜋
=

7,3 ∙ 9,81 ∙ 𝑠𝑖𝑛(90) ∙ 5.0,001

2 ∙ 𝜋
= 0,057 𝑁. 𝑚 (94)  

Výpočet síly od předepnutí kuličkového šroubu 

𝐹𝑃 = 0.35 ∙ 𝐹𝑘𝑠 = 0.35 ∙ 71,6 = 25,06 𝑁 

Výpočet ztrátového momentu kuličkového šroubu 
(95)  

𝑀𝐾𝑆𝑀 =
𝐹𝑃 ∙ 𝑃

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜂𝑐
∙ (1 − 𝜂𝑆

2) =
25,06 ∙ 5.0,001

2 ∙ 𝜋 ∙ 0,83
∙ (1 − 0,922) = 0,0037 𝑁. 𝑚 (96)  
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Výpočet celkového momentu zátěže redukovaného na hřídel motoru  

𝑀𝑧𝑑𝑟ℎ𝑚 = 𝑀𝐺 + 𝑀𝐾𝑆𝑀 = 0,057 + 0,0037 = 0,06 𝑁. 𝑚 (97)  

Výpočet momentu setrvačnosti posuvových hmot redukovaného do osy šroubu 

𝐽𝑚 = 𝑚 ∙ (
𝑃

2 ∙ 𝜋
)

2

= 7,3 ∙ (
5.0,001

2 ∙ 𝜋
)

2

= 4,62 . 10−6 𝑘𝑔. 𝑚2 (98)  

Výpočet celkového momentu setrvačnosti redukovaného na hřídel motoru 

𝐽𝑟ℎ𝑚 = 𝐽𝑚𝑜𝑡 + 𝐽𝑘š + 𝐽𝑚 + 𝐽𝑠 = 0,00003 + 0,000015 + 4,62 . 10−6 + 0,000004 
= 5,36 . 10−5 𝑘𝑔. 𝑚2 

(99)  

Výpočet potřebné velikosti momentu motoru 

𝑀𝑚𝑑 = 𝐽𝑟ℎ𝑚 ∙ 𝜀𝑠 + 𝑀𝑧𝑑𝑟ℎ𝑚 = 5,36 . 10−5 ∙ 418,88 + 0,06 = 0,079 𝑁. 𝑚 (100)  

Výpočet poměru celkového momentu setrvačnosti na hřídeli motoru a momentu 

setrvačnost motoru 

𝐽𝑟ℎ𝑚

𝐽𝑚𝑜𝑡
=

5,36 . 10−5 

0,00003
= 1,787 

 

Hodnota by se měla pro správné dynamické poměry pohybovat od 1,5 do 3 [5]. 

Navržený krokový motor se tedy jeví jako vhodný a bude s ním uvažováno 

v konstrukci frézky.  

 

(101)  

LINEÁRNÍ VEDENÍ: 

 

 

Obr. 24) Silové zatížení v ose Z 
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Kontrola únosnosti  

Výpočet radiálního zatížení vozíku 

𝑅3 = 𝑅4 =
𝐹𝐺 ∙ 𝑧3 + 𝐹𝑐𝑥 ∙ 𝑧2

2 ∙ 𝑧1
=

7,3.9,81 ∙ 0,036 + 207 ∙ 0,238

2 ∙ 0,088
= 294,57 𝑁 (102)  

𝑅1 = 𝑅2 =
𝐹𝑐𝑥

2
+ 𝑅3 =

207

2
+ 294,57 = 398,07 𝑁 (103)  

Výpočet tečného zatížení vozíku 

𝑇3 = 𝑇4 =
𝐹𝑐𝑦 ∙ 𝑧2 − 𝐹𝐺 ∙ 𝑧4

2 ∙ 𝑧1
=

207 ∙ 0,238 − 7,3.9,81 ∙ 0,05

2 ∙ 0,088
= 259,58 𝑁 (104)  

𝑇1 = 𝑇2 =
𝐹𝑐𝑦

2
+ 𝑇3 =

207

2
+ 259,58 = 363,08 𝑁 (105)  

Výpočet ekvivalentního statického zatížení 

𝑃𝑒 = 𝑅1 + 𝑇1 = 398,07 + 363,08 = 761,14 𝑁 (106)  

Výpočet statické konstrukční bezpečnosti 

𝑓 =
𝐶𝑣0

𝑃𝑒
=

16970

761,14
= 22,295 (107)  

Statická bezpečnost pro normální zatížení by se měla pohybovat nad hodnotou 3 [30]. 

Zvolené lineární vedení VYHOVUJE. 

 

Kontrola životnosti lineárního vedení 

Výpočet jmenovité životnosti 

𝐿𝑙𝑣 = (
𝑓𝐻 ∙ 𝑓𝑇 ∙ 𝐶𝑣𝑑𝑦𝑛

𝑓𝑤 ∙ 𝑃𝑒
)

3

∙ 50000 = (
1 ∙ 1 ∙ 11380

1,2 ∙ 761,14
)

3

∙ 50000 = 9,67 . 107 𝑚 (108)  

Výpočet životnosti  

𝐿𝑙𝑣ℎ = 𝐿𝑣 ∙
100 000

𝑣𝑓 ∙ 60
= 9,67 . 107 ∙

100 000

938,4 ∙ 60
= 1,71 . 108ℎ 

 

(109)  

Z výsledků výše je patrné, že zvolené lineární vedení vykazuje vysoké hodnoty 

bezpečnosti a životnosti. Vzhledem k tomu, že výrobce menší lineární vedení nevyrábí, budu 

v konstrukci frézky uvažovat se zvoleným typem.  
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7.6 Porovnání konstrukčních variant CNC stroje  

Při konstruování CNC stroje je nutné řešit návaznosti jednotlivých součástí na celek 

stroje a tím vzniká několik variant řešení. Volba optimální varianty vždy závisí na týmu a jeho 

zkušenostech, který na stroji pracuje. V případě diplomové práce tyto návaznosti řeší autor 

práce s pomocí jeho vedoucího, a proto je vhodné, řešené komplikace popsat, protože jejich 

řešení může být subjektivní. Tyto řešení jsou v popsány pomocí tří variant.  

 

7.6.1 Konstrukční varianta číslo 1 

Varianta číslo 1 je znázorněna na obrázku č. 25., kde bylo uvažováno se stojany 

přivařenými k vnitřní straně rámu. Příčník byl přišroubován mezi stojany šroubem M4. Použití 

šroubu většího průměru nebylo možné z důvodu malé tloušťky plechu, ze kterého byl příčník 

navržen. Kuličkový šroub je k rámu připevněn šroubovým spojem pomocí držáků ve tvaru „U“ 

U této konstrukční varianty jsem shledal jako problémové umístění stojanů z vnitřní 

strany rámu a také nedostatečně únosný šroubový spoj u nosné desky osy Y.  

 

Obr. 25) Hlavní a zadní pohled na frézku varianty č.1. Zadní nosná deska pro osu Y je 

označena modře na obrázku vpravo.        

 

7.6.2 Konstrukční varianta číslo 2 

V této variantě (Obr. 26) byly upraveny problémové části, které byly uvedeny výše. 

Stojany jsou nově připevněny šroubovými spoji k horní straně rámu, což vede k jednodušší 

montáži a také případné variabilitě. Schéma upevnění stojanu k rámu je znázorněno v obrázku 

č. 27.  

Příčník byl rozšířen a připevněn k zadní straně stojanů, čímž bylo vyřešeno omezení 

průměru šroubu, který je nově o velikosti M6. 

V této variantě byl problém v nedostatečném vyztužení rámu a také nedořešená montáž 

„U“ profilů pro kuličkový šroub.  
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Obr. 26) Hlavní a horní pohled na variantu č.2. 

 

Obr. 27) Schéma upevnění stojanu k rámu. 
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7.6.3 Konstrukční varianta číslo 3  

Jedná se o finální verzi CNC frézky a jak je možné vidět na obrázku č. 28, byla dořešena 

tuhost rámu příčnými jekly, které jsou přivařeny do rámu v místech, kde jsou umístěny stojany. 

Toto řešení se jeví jako dostatečné, ale vzhledem k rozsahu práce, nebylo oveřeno výpočty.  

„U“ profily, kterými byl usazen kuličkový šroub v ose X, byly z důvodu neřešitelnosti 

montáže nahrazeny jiným technickým řešením (Obr. 29). Detailní popis řešení bude uveden 

v následující kapitole.  

 

 

Obr. 28) Hlavní a spodní pohled na frézku varianty č.3. 

 

Obr. 29) Usazení kuličkového šroubu a servopohonu k rámu. 



 

59 

 

7.7 Konstrukční řešení dílčích uzlů zvolené varianty  

V této části bude popsáno detailní řešení jednotlivých konstrukčních uzlů poslední varianty. 

Pro lepší znázornění jednotlivých prvků stroje je ve vizualizaci (Obr. 30) použito různých 

barev.  

V návrhu je uvažováno s hliníkovými a ocelovými polotovary. Části stroje, které jsou 

nepohyblivé jsou z důvodu snížení nákladů a zvýšení tuhosti stroje vyrobeny z oceli. Týká se 

to především rámu, a komponent v ose X. Zbylé součásti jsou kvůli snížení hmotnosti navrženy 

z hliníkových slitin.  

Při řešení jednotlivých uzlů byl kladen maximální důraz na jednoduchou a levnou 

výrobu a montáž i za cenu horšího designu.  

 

Obr. 30) Vizualizace modelářské CNC frézky 

7.7.1 Rám 

Rám frézky je vyroben z ocelových jeklů a plochých polotovarů. Ve vizualizacích je 

znázorněn černě. V počátcích konstrukce stroje bylo uvažováno s použitím hliníkových profilů, 

ale tím by se výroba prodražila a prakticky by zanikla možnost svařování. Ocelové profily jsou 

navíc dostupnější a jejich tuhost je pro rám obráběcího stroje vhodnější.   

Základna rámu je svařenec ze čtvercových silnostěnných jeklů o rozměrech 50x50x5 

mm. Po dokončení svařování bude základna pro snížení pnutí žíhána. Poslední výrobní operace 

je obrobení ploch, na které budou namontovány stojany, kolejnice lineárního vedení a držáky 
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pro uchycení domečků pro kuličkové šrouby a krokový motor. V základně jsou vyvrtány čtyři 

otvory pro uchycení stroje k základu, nebo stolu v dílně.  

Stojany jsou navrženy z plechu tloušťky 15 mm. Požadovaného tvaru by mohlo být 

dosaženo vypálením na laseru. Styčné plochy jsou obrobeny.  

Příčník je navržen z plechu tloušťky 10 mm. Styčné plochy jsou opět obrobeny.  

Montáž stojanů a příčníku k základně je řešena šroubovými spoji.  

 

7.7.2 Lineární vedení 

Lineární vedení je ve všech osách podepřeno čtvercovým plným profilem, který je na 

vizualizacích označen červeně. V ose X a Y je profil vyroben z oceli. V ose Z je kvůli snížení 

hmotnosti vyroben z hliníku.  Toto technické řešení bylo použito, protože se pří návrhu stroje 

ukázalo, že prostor mezi pohyblivými částmi a nosnou částí není dostatečný a nebylo by do něj 

možné umístit kuličkový šroub.  

Lineární vedení je usazeno dle doporučení výrobce viz. obrázek č. 31. Podložení 

kolejnice ocelovým profilem může způsobit drobné nepřesnosti, ale to by v daném segmentu 

stroje a v požadované přesnosti neměl být problém.  

Kolejnice je přišroubována metrickými šrouby k rámu stroje, ve kterém jsou vyřezány 

závity. Vozíky mají přírubu a jsou též připevněny šroubovým spojem ke stolu. Stejné řešení je 

použito pro všechny tři osy.  

 

Obr. 31) Doporučené usazení lineárního vedení od společnosti HIWIN [22] 

 

Obr. 32) Usazení kolejnice lineárního vedení v ose X 
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7.7.3 Pohybové šrouby 

Pohybové šrouby jsou v osách X a Y uloženy v přírubových ložiskových domečcích od 

společnosti Hiwin (Obr. 33). Na straně u servopohonu je použit domeček FK (Obr. 33b), ve 

kterém je axiální zatížení zachyceno kuličkovými ložisky s kosoúhlým stykem. Celá sestava je 

stažena pojistnou maticí. Druhá část šroubu je volně uložena v přírubovém domečku FF (Obr. 

33a), jehož součástí je radiální kuličkové ložisko. Volné uložení je použito kvůli možným 

tepelným dilatacím sestavy.  

 

a)                                                                      b) 

Obr. 33) Řez domečky os X a Y: a) volné uložení, b) pevné uložení [22] 

 

Osa Z je uložena v domečcích od stejného výrobce. Na jedné straně je uložení pevné 

v domečku EK (Obr. 34b) a na druhé straně je uložení volné v domečku EF (Obr. 34a), které 

jsou osazeny stejnými ložisky, jako v osách X a Y.  

 

a)                                                                      b) 

Obr. 34) Řez domečky osy Z: a) volné uložení, b) pevné uložení [22] 

 

Obr. 35) Vizualizace domečků z 3D modelu. Přírubový domeček vlevo, bez příruby 

vpravo 

Konce kuličkových šroubů jsou opracovány dle doporučení výrobce. Poháněné konce 

jsou bez drážky pro pero a jsou obrobeny na rozměry dle vzoru E2F2 dle značení společnosti 



 

62 

 

HIWIN. Volný konec je obroben na rozměry dle vzoru E2F3. Propojení kuličkového šroubu a 

hřídele krokového motoru je řešeno pružnou kovovou spojkou, která dokáže zmírnit rázy a 

drobné vychýlení os.  

7.7.4 Pohony os 

Uložení krokových motorů je v osách X a Z vyřešeno obdobně (Obr. 36). Do hliníkové 

desky je obroben otvor, do kterého se vloží příruba motoru. Motor je k desce přišroubován 

metrickými šrouby.  

V ose Y bylo zvoleno odlišné řešení. Motor je k rámu připevněn pomocí trubiček šrouby 

(Obr. 36). Toto řešení se jeví jako méně únosné, než v osách X a Z, ale je jednoduché a zatížení 

motoru není tak velké, aby zvolená konstrukční varianta nefungovala.  

 

 

Obr. 36) Vizualizace uložení krokového motoru v ose X (vlevo) a v ose Z (vpravo) 

7.7.5 Vřeteno 

Vřeteno je připevněno k vřeteníku v držáku, který dodává výrobce (Obr. 37). Držák je 

vyroben z hliníku a je na něm vyrobeno drážkování pro lepší chlazení vřetena.  

 

7.7.6 Elektronika a kabeláž 

Elektronické komponenty a kabeláž není součástí zadání diplomové práce, tudíž tato 

část nebyla zpracována.  

 

Obr. 37) Vizualizace montáže vřetena na nosnou desku osy Z 
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8 ZÁVĚR 

Cílem práce byl návrh modelářské CNC frézky. V první části byla provedena rešerše týkající 

se malých CNC frézek dostupných na trhu. Na základě rešerše, byly zvoleny vstupní parametry 

pro návrh frézky. Poté bylo ze 4 typů strojů metodou PATTERN určeno, který typ stroje je pro 

tuto práci nejvhodnější. V další části byl proveden vlastní návrh stroje a kontrola návrhu 

výpočty. Poslední část práce je popis konstrukčních řešení dílčích uzlů.  

3D návrh CNC modelářské frézky byl zpracován v softwaru Autodesk Inventor 

Professional 2018. Většina komponent 3D modelu je návrh autora, ale bylo použito i volně 

dostupných 3D modelů výrobců jednotlivých komponent. Převážně se jedná o komponenty 

společnost HIWIN.  

Navržený stroj je portálová CNC frézka s pohyblivým stolem. Dle výpočtů je stroj 

schopný obrábět měkké matriály, např. pěny, plasty, dřevo, bronz, slitiny hliníku atd. Rám je 

sestaven z ocelových profilů a plechů. Zbývající součásti mohou být vyrobeny ze slitin hliníku. 

Pohyb os je vyřešen kuličkovým lineárním vedením, kuličkovými šrouby a krokovými motory. 

Vřeteno je vzduchem chlazené o výkonu 2,2 kW. Dosažené parametry stroje jsou zobrazeny 

v tab. č. 13.  

Tab 13)  Dosažené parametr stroje 

Parametr  Hodnota 

Rozměry stroje  

Šířka 651 mm 

Výška  665 mm 

Délka  850 mm 

Rozsah pohybu os  

X  300 mm 

Y  300 mm 

Z  110 mm 

Rozměr pracovního stolu 300x300 mm 

Rychloposuv  6 m.s-1 

Hmotnost  103 kg 

Výkon vřetene 2200 W 

Otáčky vřeten 0-24.000 ot.min-1 

Chlazení vřetene Vzduchem 

Sklíčidlo  ER 16 

Maximální průměr nástroje  10 mm 

Napětí  230 V 

Přesnost polohování 0,05 mm 

 

V tabulce č. 14 je vypracován orientační finanční rozpočet na stavbu navrženého stroje. Ceny 

za jednotlivé komponenty jsou použity z internetových e-shopů. Komponenty, které jsou na 

zakázku vyráběny, byly poptány u společnosti zabývající se kusovou výrobou. Montážní čas je 

odhadnut. Hodinová mzda pracovníka je vypočtena z průměrné mzdy v ČR.  
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Tab 14)  Finanční rozpočet navrženého stroje 

Položka  Cena vč. DPH  

Rám           6 401 Kč  

Lineární vedení         20 563 Kč  

Pohybové šrouby vč. matic        15 153 Kč  

Servomotory vč. driveru          4 562 Kč  

Vřeteno         36 040 Kč  

Spojovací materiál          2 000 Kč  

Drobné komponenty (držáky motorů, 

domečků atd.) 
         4 600 Kč  

Montáž           4 000 Kč  

Jiné režijní náklady (doprava, 

koordinace, poštovné) 
         1 460 Kč  

Celkem vč. DPH         94 779 Kč  
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10 SEZNAM ZKRATEK, SYMBOLŮ, OBRÁZKŮ A 

TABULEK 

Seznam zkratek 

CNC – Computer numerical control 

CAD – Computer aided design 

CAM – Computer aided manufacturing 

HRC – Zkouška tvrdosti podle Rockwella 

 

Seznam symbolů 

nc [-] – váha významnosti 

𝐵𝐻𝑉𝑗 [-] – hodnota významnosti pro parametr 

k [-] – celkový počet parametrů 

𝐼𝑗𝑥 [-] – index změny 

𝐻𝑗𝑥 [-] – číselné hodnocení volené hodnotitelem 

𝐻𝑗𝑚𝑎𝑥 [-] – největší hodnota 𝐻𝑗𝑥 

𝐻𝑗𝑚𝑖𝑛 [-] – největší hodnota 𝐻𝑗𝑥 

𝑆𝑥 [-] – pořadí 

Ap [mm] – axiální hloubka řezu 

Ae [mm] – radiální hloubka řezu 

D [mm] – průměr nástroje 

Z [-] – počet zubů 

vc [m/min] – řezná rychlost 

fz [mm/z] – posuv na zub 

λ [°] – úhel šroubovice 

γ [°] – úhel čela 

κr [°] – nástrojový úhel nastavení ostří 

n𝑓 [1/min] – otáčky vřetene  

𝑣𝑓 [mm/min] – rychlost posuvu  

ℎ𝑚 [mm] – střední tloušťka třísky při frézování 

𝑘𝑐𝑓 [N] – specifická řezná síla 

𝑘𝑐1 [N] – měrná řezná síla 

𝑚𝑐 [-] – počet konstanta měrné řezné síly 

𝑃𝑓 [W] – počet výkon vřetena 

𝐹𝑐𝑓 [N] – řezná síla 
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𝑀𝐾𝑓 [N.m] – kroutící moment 

d [mm] – jmenovitý průměr šroubu 

dk [mm] – malý průměr šroubu 

P [mm] – stoupání 

Cdyn [N] – dynamická únosnost 

C0 [N] – statická únosnost 

Dnmax [-] – maximální otáčkový faktor válcovaných šroubů 

𝑛𝑘 [1/min] – kritické otáčky pohybového šroubu 

𝑘𝑑 [-] – koeficient uložení kuličkového šroubu 

𝑙𝑑 [mm] – vzdálenost mezi ložisky 

𝑛𝑚𝑎𝑥 [1/min] – maximální pracovní otáčky  

𝐹𝑘 [N] – maximální teoretické dovolené axiální síly 

𝑘𝑘 [-] – koeficient závislosti na uložení 

𝑙𝑘 [mm] – nepodepřená délka hřídele 

𝐹𝑘𝑚𝑎𝑥 [N] – maximální dovolená axiální síla 

𝑛š [1/min] – maximální požadované otáčky šroubu 

𝑣𝑟 [m. min−1] – rychlost rychloposuvu 

𝐷𝑛 [-] – otáčkový faktor 

L [otáček] – životnost kuličkového šroubu v otáčkách 

𝐶𝑑𝑦𝑛 [N] – dynamická únosnost 

𝐹𝑚 [N] – střední zatížení kuličkového šroubu 

𝐿ℎ [hod.] – životnost kuličkového šroubu v provozních hodinách 

𝑛𝑚 [𝑚𝑖𝑛−1] – střední otáčky kuličkového šroubu 

𝜂𝑦 [-] – účinnost valivého vedení 

𝜂𝑠 [-] – účinnost kuličkového šroubu a matice 

𝜂𝐿 [-] – účinnost uložení kuličkového šroubu 

f1 [-] – součinitel tření ve vodících plochách 

f2 [-] – ekvivalentní součinitel tření v kuličkovém šroubu redukovaný na poloměr šroubu 

𝜂𝑐 [-] – celková účinnost 

𝑀𝑚 [N.m] – potřebný moment motoru 

𝑎 [m. s−2] – lineární zrychlení stolu 

𝑡𝑝𝑠 [𝑠] – je čas rozběhu 

𝑀𝐺𝑇 [N.m] – ztrátový moment třecích sil přesouvaných ploch 

𝑚 [𝑘𝑔] – je hmotnost všech prvků, kterými osa Y pohybuje 

𝑔 [m. s−2] – gravitační zrychlení 

𝛼 [°] – náklon osy 
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𝐹𝑃 [N] – síla od předepnutí kuličkového šroubu 

𝑀𝐾𝑆𝑀 [N.m] – ztrátový moment kuličkového šroubu 

𝑀𝑧𝑑𝑟ℎ𝑚 [N.m] – celkový moment zátěže redukovaného na hřídel motoru 

𝐽𝑚 [𝑘𝑔. 𝑚2] – moment setrvačnosti posuvových hmot redukovaný do osy šroubu 

𝐽𝑟ℎ𝑚 [𝑘𝑔. 𝑚2] – celkový moment setrvačnosti redukovaný na hřídel motoru 

𝐽𝑚𝑜𝑡 [𝑘𝑔. 𝑚2] – moment setrvačnosti motoru 

𝐽𝑘š [𝑘𝑔. 𝑚2] – moment setrvačnosti kuličkového šroubu 

𝐽𝑠 [𝑘𝑔. 𝑚2] – moment setrvačnosti hřídelové spojky 

𝑀𝑚 [N.m] – potřebná velikost momentu motoru 

𝐹𝐺  [N] – gravitační síla působící v těžišti modelu 

𝑅1 −  𝑅4 [N] – radiální reakce ve vozíku 

𝑇1 −  𝑇4 [N] – tečné reakce ve vozíku 

𝑃𝑒𝑠 [N] – ekvivalentní statické zatížení 

𝑓 [-] – statická konstrukční bezpečnost  

𝐶𝑣0 [N] – statická únosnost 

𝐿𝑙𝑣 [km] – jmenovitá životnost 

𝑓𝐻 [-] – faktor tvrdosti pro standardní aplikace  

𝑓𝑇 [-] – teplotní faktor pro standardní aplikace 

𝑓𝑤 [-] – zátěžový faktor 

𝐿𝑙𝑣ℎ [hod.] – výpočet životnosti 
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