
 

 

   

 





 

 

 

  

 



 

 

  

 



 

 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem revolverové hlavy pro CNC soustruh. 

První část práce je věnována rešerši problematiky systému automatické výměny nástroje 

a současným trendům v konstrukci revolverových hlav s pohonem rotačních nástrojů. Druhá 

část je určena vlastnímu návrhu revolverové hlavy, který vychází z poznatků z rešeršní části 

práce. Součástí návrhu jsou výpočty zatížení od obrábění, deformace vřetena, ložisek, 

ozubených soukolí a rozběhu vřetene. Dále je práce doplněna o 3D modely a vybrané 

výkresy.  

ABSTRACT 

This thesis deals with mechanical design of tool turret for CNC lathe. The first part of the 

thesis is dedicated to research of automatic tool exchange and current trends in design of tool 

turrets with drive of rotary tools. The second part is focused to design of tool turret, which is 

based on the findings of the research part of the thesis. The design includes calculations of 

machining loads, spindle deformation, bearings, gears and spindle startup. Furthermore, 3D 

models and selected drawings are included. 
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1 ÚVOD 

V důsledku celosvětové potřeby zvyšovat efektivnost výroby, která má významný vliv 

na rychlost dodání výrobku k zákazníkovi, je kladen velký důraz na redukci výrobního času 

v každé dílčí etapě výrobního procesu daného výrobku.  Jednou z možných výrobních etap je 

výroba rotačních součástí. K výrobě rotačních součástí může být využito technologie 

soustružení, frézování, kování, odlévání atd. Právě soustružení, jako technologie třískového 

obrábění, tvoří hlavní podíl mezi dostupnými technologiemi pro výrobu rotačních součástí. 

Soustružení se provádí na soustruzích. Soustruh je tvořen hlavními částmi, kterými jsou 

vřeteník, lože, koník, revolverová hlava atd. Každá z těchto částí se podílí na výsledném 

celkovém výrobním čase součásti. Konkrétně revolverová hlava je jednou z částí, která 

výrazně přispívá ke snížení vedlejších výrobních časů. 

Cílem této práce tedy bude návrh revolverové hlavy pro CNC soustruh. Návrh bude 

tvořit revolverovou hlavu s dvanácti indexovacími polohami a pohonem rotačních nástrojů. 

Indexovací pozice bude umožňovat upnutí adaptéru nástroje dle normy DIN 69880 

s rozhraním pro přenos kroutícího momentu z revolverové hlavy na adaptér daného normou 

DIN 5482. Přívod kroutícího momentu bude přiveden v axiálním směru na adaptér. Zbylé 

parametry budou stanoveny na základě srovnání dostupných hlav na trhu. 

Úvodní část práce bude věnována rešerši automatické výměny nástroje, rozdělení 

a popisu základních typů revolverových hlav. Dále budou popsány dílčí konstrukční uzly 

revolverové hlavy, které jsou nezbytné pro celkový návrh. 

V následující kapitole, která je věnována vlastnímu návrhu hlavy, budou popsány 

zvolené konstrukční řešení.  

Výpočtům bude věnována celá kapitola, která začne stanovením zatížení od obrábění. 

Na základě tohoto silového působení bude analyzováno zatížení vřetena, ze kterého budou 

určeny reakční síly. Tyto síly budou klíčové pro stanovení životnosti ložisek, jejich optimální 

vzdálenosti a ověření funkce zvoleného řešení aretace hlavy. Další částí výpočtů bude určení 

dynamiky rozběhu vřetena hlavy a vřetena adaptéru, u kterých bude stanovena doba rozběhu. 
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2 AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJE 

Automatická výměna nástroje (dále jen AVN) je proces, ve kterém probíhá výměna nástroje 

bez potřeby obsluhy stroje. Díky tomu je zajištěn plynulý přechod mezi technologickými 

operacemi. Při aplikaci tohoto systému dochází k redukci vedlejších výrobních časů stroje 

a vytíženosti jeho obsluhy. Základními parametry AVN jsou rychlost výměny a kapacita. 

Tento proces lze rozdělit na několik částí viz obr č. 1. Jeho skladba závisí na potřebě daného 

obráběcího stroje.  

 

 Členění AVN [1] 

Zásobník slouží pro ukládání nástrojů a je charakterizován kapacitou, která udává 

počet míst v zásobníku. Při předpokladu sériové výroby odpovídá minimální hodnota kapacity 

zásobníku počtu nástrojů potřebných pro obrobení daného dílu. Kromě nástrojů je třeba 

počítat do kapacity také dotykové sondy. V závislosti na požadovaném poměru kapacity 

zásobníku a rychlosti výměny nástroje lze volit mezi zásobníkem nosným a skladovacím. 

Případně je možná jejich kombinace. Nosný zásobník je umístěn přímo v pracovním prostoru, 

kde zachytává řezné síly, které přenáší dále do rámu stroje. Vhodný je pro případy, kdy je 

třeba rychlá výměna nástroje a menší kapacita. Oproti tomu je skladovací zásobník vhodný 

pro potřeby značného počtu nástrojů nebo nástrojů s velkým zástavbovým prostorem. Kvůli 

těmto vlastnostem je třeba tento zásobník umístit mimo pracovní prostor stroje a doplnit jej 

o manipulátor.  

Další vlastností AVN je dostupnost nástroje pro obsluhu stroje, kdy je stroj 

v pracovním režimu. V případě nosného zásobníku není možné odebrat aktuálně nepoužívaný 

nástroj, protože se nachází v pracovním prostoru viz odstavec výše. Skladovací zásobník 

touto možností disponuje.  

Pro případ, kdy chceme využít obou hlavních výhod nosného a skladovacího zásobníku, 

můžeme využít jejich kombinace, kde tyto dva zásobníky doplníme o manipulátor nebo 

výměník. Tok nástrojů probíhá dle obr č. 2, kde se ze skladovacího zásobníku přesune přes 

manipulátor do nosného zásobníku. 

Dále se bude autor v práci zabývat jen nosnými zásobníky aplikovanými na 

soustruzích. Nosný zásobník na soustruhu je označován jako revolverová hlava. 
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 Aplikace ROBOTA do výrobního procesu (koncept The innovative Robofix® 

od firmy Sauter). [7] 
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3  REVOLVEROVÁ HLAVA 

Revolverové hlavy (dále jen RH) jsou vyráběny v mnoha konstrukčních provedeních, které 

jsou detailně popsány v této kapitole. Z popisu nosného zásobníku v předchozí kapitole 

vyplývají požadavky jako výměna nástrojů a přenos řezných sil do rámu stroje. Výměna 

nástroje je realizována rotačním pohybem tělesa, po jehož obvodě jsou umístěny nástroje 

v tzv. indexovacích pozicích. V indexovací pozici je nástroj upnut prostřednictvím adaptéru. 

Po provedení výměny nástroje je hlava zajištěna pomocí aretačního mechanismu. Jako příklad 

lze uvést RH diskového typu, kde rotační těleso tvoří válec, který má n indexovacích poloh. 

Jedna z indexovacích poloh tvoří pracovní polohu. Kromě výměny a zajištění polohy nástroje 

vůči obrobku je v rámci této práce požadován i návrh pohonu rotačního nástroje. Aplikace 

diskového typu RH na soustruhu je znázorněna na obr č. 3, kde je zobrazena v kontaktu 

s ostatními částmi soustruhu. 

 

 Aplikace RH na soustruhu.[32]  

Obecné požadavky na RH jsou [1]:  

• rychlá výměna nástroje, 

• přesné a opakovatelné upnutí nástroje, 

• velká kapacita, 

• přenos řezných sil, 

• vysoká tuhost, 

• přívod chladící kapaliny do obráběcího procesu. 

Hlavní parametry RH jsou [1]: 

• rychlost výměny nástroje (přechod do sousední indexovací pozice), 

• rychlost aretace hlavy, 

Revolverová hlava 
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• přenášené síly od řezného procesu, 

• přesnost najetí do polohy, 

• počet nástrojových poloh, 

• dovolený rozsah teploty v pracovním prostředí, 

• upínací standard adaptérů nástrojů, 

• standart pro přenos kroutícího momentu na adaptér nástroje, 

• hmotnost. 

3.1 Pracovní možnosti  

Při aplikaci RH s pohonem rotačního nástroje je možné obrábět mnohem složitější dílce, které 

například svým tvarem vyžadují technologii frézování. Právě díky této hlavě je možné provést 

tyto operace ještě během prvního upnutí a zaručit tak vyšší přesnost výroby. Příklady 

obráběných součástí lze vidět na obr č. 4. Další výrobní technologie, které lze provádět: 

• vrtání otvorů a řezání závitů na roztečné kružnici a v radiálním směru vůči ose rotace 

součásti, 

• výroba ozubení technologií odvalování. 

 

 Výrobní možnosti RH s pohonem rotačních nástrojů. [32] 
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3.2 Základní rozdělení  

3.2.1 S pohonem nebo bez pohonu rotačních nástrojů 

RH jsou vyráběny v provedení s pohonem nebo bez pohonu rotačních nástrojů. Bez pohonů 

jsou používány u CNC soustruhů. Pohon se používá u soustružnických obráběcích center 

nebo CNC brusek. 

3.2.2 Počet indexovacích pozic 

Vyjadřují počet bodů na roztečné kružnici, do kterých je s možné umístit nástroj. Do jedné 

indexovací pozice je možné vložit více jak jeden nástroj. Firma WTO nabízí stavebnicový 

systém, který umožnuje rozšířit množství umístěných nástrojů na RH viz obr č. 5. V praxi 

se lze setkat nejčastěji s počtem 4, 8, 12 a 16. 

 

 

 Stavebnicový systém od firmy Sandvik s upínacím systémem Capto (vlevo) a 

od firmy WTO. [3,4] 

 

 Rozdělení nosných zásobníku. [1] 

3.2.3 Typy revolverových hlav 

V závislosti na parametrech obráběného dílu lze volit ze tří základních provedení RH 

viz obr č. 6, které jsou uzpůsobeny potřebám vyráběného dílu. Mezi hlavní parametry patří 

velikost, tvar a složitost obráběného dílce. 
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RH korunového typu (viz obr č. 7) je využívána u produkčních strojů. Hlava má tvar 

komolého jehlanu. Tento jehlan je vůči ose obrobku natočen o úhel, který závisí na počtu 

indexovacích pozic. Používají se především pro rotační nástroje s po honem. Výhodou je 

možnost přenosu vyšších axiálních sil (v ose nástroje). Díky tomu nevzniká takový moment 

síly jako u diskového typu RH.  

Víceboká RH (viz obr č. 8) se používá pro těžké soustruhy, kde přenáší velké řezné 

síly. Tomuto zatížení odpovídá i masivní konstrukce hlavy. Do této hlavy se upínají 

především nerotační nástroje jako například soustružnické nože. Nástroje jsou upínány 

pomocí adaptérů, které zapadají do drážek a zajišťují se pomocí šroubů. V případě potřeby lze 

použít přídavné zařízení s možností obrábění rotačním nástrojem. Přídavné zařízení se upíná 

podobně jako nerotační nástroje a skládá se z nástrojového držáku, y – osy a vřeteníku, který 

pohání rotační nástroj.  

Diskové RH jsou nejčastěji používaným typem. Hlava má tvar n-bokého hranolu nebo 

válce. Nástroje lze upínat jak na čelní ploše válce, tak i po obvodové ploše. Jejich předností je 

především kapacita. 

Dále se bude tato práce zabývat jen RH diskového typu s pohonem rotačních nástrojů. 

 

 Korunová RH. [5] 
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 Víceboká RH s aplikací frézovacího modulu od firmy Sauter. [6] 

3.3 Pohon rotačního nástroje 

Pohon rotačního nástroje je realizován, ze strany dodavatelů RH, několika způsoby. Tyto 

způsoby lze rozdělit na základě směru, ve kterém je přenášen kroutící moment na nástrojový 

adaptér (nástroj): 

• Axiální směr přenosu kroutícího momentu. 

• Radiální směr přenosu kroutícího momentu. 

U axiálního směru přenosu je moment přenášen z vnějšku přímo na adaptér. Naopak 

u radiálního směru je moment přiváděn z těla disku. Směru přenosu momentu odpovídá 

i výchozí orientace nástroje vůči pracovnímu vřetenu soustruhu. Pro změnu orientace je třeba 

speciálních adaptérů.  

Z pohledu uspořádaní jsou u axiálního provedení umístěny držáky s nástroji na čelní 

ploše disku. U radiálního typu jsou uspořádány po obvodové ploše disku. Z tohoto vyplývají 

rozdílné rozměry disku pro daný typ. Disk pro axiální provedení je charakteristický velkým 

průměrem a menší délkou na rozdíl od radiálního, který má menší průměr a větší délku. Velký 

průměr u axiálního provedení je dán potřebou vytvořit dostatek místa pro nástroje a jejich 

adaptéry. Oproti tomu u radiálního směru je třeba větší délky disku k vytvoření dostatečného 

prostoru pro poháněcí mechanismus, který je uvnitř disku. Rozdílné rozměry disků mají 

zásadní vliv na tuhost RH, která vyplývá ze zatížení disku od procesu obrábění v axiálním 

směru. Pro uchycení držáku na nástroje existují pro obě varianty jiné upínací rozhraní. Při 

porovnání obou variant vzhledem k charakteru obráběného dílce je axiální směr vhodnější 

pro: 

• obrábění s nižším podílem frézovacích a vrtacích operací, 

• obrábění s nižším zatížením od obrábění. 
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Je třeba ještě zmínit, že díky upnutí adaptéru nástroje na válcové ploše získáme lepší 

dostupnost (manévrovatelnost) nástroje v pracovním prostoru. Tím je myšleno například 

zpětné soustružení, u kterého je RH schopna obrábět i na protivřeteno viz obr č. 11. Pomocí 

této technologie jsme schopni obrobit díl na dvě upnutí, aniž by do procesu musela vstupovat 

obsluha stroje. 

S ohledem na upínací standard DIN 69880, lze provést v rámci této práce jak axiální, 

tak radiální pohon nástroje. Po domluvě s vedoucím práce bude návrh RH zaměřen na pohon 

s axiálním směrem přenosu krouticího momentu.  

 

 Příklad aplikace RH s radiálním pohonem nástroje na soustruhu s přídavným 

vřetenem [1- hlavní vřeteno a 2 - přídavné (vedlejší) vřeteno]. [17] 

3.4 Analýza dostupných RH na trhu  

Výrobou a vývojem RH se zabývají jak výrobci obráběcích strojů, tak specializované firmy. 

Mezi specializované firmy patří především Sauter, Duplomatico Automation a Pragati. Jako 

 

 

 Srovnání konstrukcí hlav 

vzhledem k použité technologii obrábění. 

 Ukázka frézovací hlavy na 

soustruhu DMG MORI CTX beta 

800 TC. [23] 

2 

1 
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příklad spolupráce lze uvést aplikace RH od firmy Sauter na soustružnickém centru 

KOVOSVIT MAS KL 285 [15]. Analýza je primárně zaměřena na RH s axiálním přenosem 

kroutícího momentu. 

3.4.1 Porovnání RH dostupných na trhu 

V tab č. 1 jsou srovnány parametry RH tří produktových řad od firmy Sauter z kategorie 

axiálního pohonu nástroje. První řada s označením BLUE je charakteristická 

elektromechanickou aretací vřetena. Nástroj a RH jsou poháněny samostatným motorem. 

Druhá řada s označením ORANGE je na rozdíl od předchozí řady vybavena hydraulickou 

aretací polohy. Poslední řada RED má kromě hydraulické aretace i společný motor pro 

pohánění vřetena a nástroje. 

Z obr č. 12 a tab č. 1 lze pozorovat vliv konstrukčních řešení, kdy například při 

aplikaci hydraulické aretace došlo ke zrychlení výměny nástroje a zvýšení spolehlivosti. 

Redukce počtu motorů (u řady RED) umožňuje snadnější aplikaci více RH na jeden soustruh 

viz obr č. 13. 

V tab č. 2 jsou srovnány hlavy s axiálním pohonem adaptéru, hydraulickou aretací, 

počtem 12 indexovacích pozic a upínacím standardem DIN 69880 velikosti 40. Oproti 

předchozí tabulce jsou zde porovnány parametry RH od rozdílných výrobců se stejnou 

specifikací. 

 

 Grafické porovnání produktových řad RH od firmy Sauter.[16] 

.  
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 Ukázka uspořádání více RH v pracovním prostoru soustruhu. [2] 

Tab 1)  Srovnání RH od firmy Sauter. 

  Jednotka BLUE 

[33]  

ORANGE 

[21] 

RED 

[2] 

Směr pohonu nástroje - Axiální Axiální Axiální 

Přípustný moment setrvačnosti  kg ∙ m2 3,2 5 3,2 

Čas uzamknutí  s 0,18 0,13 0,12 

Změna polohy o 30 ° s 0,16 0,15 0,16 

Přípustné zatížení Hirthova věnce N ∙ m 3 3,6 3,6 

Maximální moment nástroje  N ∙ m 40 40 63 

Maximální otáčky nástroje  ot ∙ min−1 4000 4000 4000 

Pohon nástroje – DIN5480 - - - 20x0,8 

Pohon nástroje – DIN5482 - B17x14 B17x14 - 

Motor pro pohon nástroje - 1FT6082 1FT6082 1FT6086 

Tab 2)  Srovnání RH mezi výrobci. 

  Jednotka DTT 

[19] 

SM-BA 

[20] 

ORANGE 

[21] 

CTX 

2500 

[18] 

Přípustný moment setrvačnosti kg ∙ m2 - 5 5 - 

Čas uzamknutí  s 0,1 0,18 0,13 - 

Změna polohy o 30 ° s 0,16 0,16 0,15 0,2 

Tlak v hydraulickém obvodu  MPa 5 5 5 - 

Maximální moment nástroje  N ∙ m 32 40 40 36 

Maximální otáčky nástroje  ot ∙ min−1 4000 4000 4000 6000 

Převodový poměr – nástroj - 1 1 1 - 

Pohon nástroje – DIN5480 - 20x0,8 20x0,8 - - 

Pohon nástroje – DIN5482 - B17x14 - B17x14 - 

Motor pro pohon nástroje - 1FT6084 1FT6086 1FT6082 - 
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3.4.2 Konstrukční řešení aretace  

Mechanismus zajištující aretaci RH je zásadní konstrukční uzel, který má vliv na přesnost 

polohování a tuhost disku. Tento konstrukční uzel lze rozdělit na tvarový styk a pohon. 

Tvarový styk zajištuje přenos zatížení od obrábění. Styk nesmí obsahovat vůli. Pohon 

zajišťuje aretaci proti rozpojení. Pro zajištění polohy je možné využit čepů, které zapadají do 

děr. Čepy mohou být válcového nebo kuželového tvaru. Tato polohovací konstrukce ale není 

vhodná z pohledu přesnosti polohování a opotřebení, které je způsobené při polohování 

přímkovým dotykem. Jako vhodnější způsob se jeví Hirthovo ozubení, které lze uspořádat pro 

propojení dvou až tří věnců viz obr č. 14. Předností tohoto řešení je vysoká tuhost ve všech 

směrech a přesnost indexování. [11] 

Tab 3)  Možnosti Hirthova ozubení od VOITH [10] 

Parametr Hodnota Jednotka 

Přenos kroutícího momentu až 15 000 kNm 

Průměr ozubení až 1 600 mm 

Počet zubů max. 720 - 

Přesnost indexování 1 až 2 ‘‘ 

Opakovatelná přesnost <0,001 mm 

 V praxi se lze setkat s elektromechanickým nebo hydraulickým pohonem. Na obr 

č. 15 a 16 je zobrazen řez zmíněnými pohony. Mechanická část první varianty pohonu je 

výrazně složitější. Proces přechodu do sousední indexovací pozice je realizován jedním 

motorem (1), který kromě aretace zajištuje i otáčení vřetena. Rozpojení ozubení zde zajištuje 

vačka (4), která se odvaluje po čelní ploše příruby (3), ve které jsou vyhloubení (5). 

Po zapadnutí vačky do zahloubení dojde k odjištění aretace hlavy. Pohon je doplněn o prvky 

ochrany mechanismu před přetížením (10) od kroutícího momentu motoru. 

U hydraulického pohonu viz obr č. 15 je proces aretace výrazně jednodušší. Spojení 

a rozpojení je zajišťováno pomocí pístu, který tvoří jeden věnec s Hirthovým ozubením. Píst 

je ovládán tlakem oleje. Senzor slouží pro detekci rozpojení aretace. Pohon je doplněn o 

pružiny pro případ poruchy. Při návrhu je nutné dbát na působení tlaku oleje na okolní stěny a 

samotné utěsnění. 

 

 Věnce s Hirthovým ozubením. [22] 
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 Hydraulický pohon aretace RH od firmy Sauter. [21] 

 

 Elektromechanický pohon aretace RH od firmy Sauter. [33] 

Disk 

 

Senzor 

 

Pružina 

 

Hirthovo ozubení 

 

Přívod oleje 

 

Vřeteno 

 

Píst 
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3.5 Přívod chladící kapaliny do místa řezu 

Při procesu obrábění je nutné odvádět přebytečné teplo z prostoru řezu. Odvod tepla je 

realizován prostřednictvím chladící kapaliny, která je přiváděna pod vysokým tlakem 

(od 0,5 MPa až do 8 MPa [14]). Kapalinu je možné vést vnějškem nebo vnitřkem nástroje 

přímo do místa řezu. Užitím vyššího tlaku lze dosáhnout lepšího odvodu třísek z místa řezu. 

Přívod chladící kapaliny do nástroje je možné zajistit pomocí hadice, která propojuje výstup 

disku RH a vstup na těle nástroje. Další možností je přívod tělem adaptéru a nástrojem viz obr 

č. 17 a č. 18.   

3.6 Systém upínání nástroje 

Pro návrh systému upínání nástrojů je zásadní přechod mezi diskem a adaptérem viz obr č. 19. 

Přechod (1) je realizován pomocí standardizovaného řešení, které zajištuje upnutí adaptéru 

k disku. Nejčastěji využívanými typy jsou DIN 69880 a BMT. V případě typu DIN 69880 je 

adaptér upnut prostřednictvím ozubení na válcové ploše, do kterého zapadá protikus tvaru 

klínu s totožným ozubením viz obr č. 20. Ozubení a rozměr dosedacích ploch jsou dány 

normou DIN 69880. Proti pootočení je na adaptéru otvor na kolík, který je zalisován do disku. 

Typ BMT je upnut k disku pomocí 5-ti šroubů, kde jeden šroub slouží pro ustavení a zbylé 

čtyři pro upnutí viz obr č. 20. [12] 

Z pohledu pohonu nástroje je možné použít rozhraní DIN 69880 pro axiální a radiální 

směr pohonu. DMT je využíváno jen pro radiální směr pohonu.  

Do upořádání dle obr č. 19 lze vložit další upínací (doplňkové) rozhraní tak, že 

rozdělíme adaptér na dvě části. Toto je řešeno pomocí systému CAPTO. Jednou z výhod této 

aplikace je to, že lze dosáhnout sjednocení upínacích rozhraní adaptérů, které je vhodné 

 

 

 Ukázka vedení kapaliny 

v držáku VBD. [13] 

 Ukázka vedení kapaliny 

v adaptéru.  [13] 
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zejména pokud daný výrobce disponuje stroji s odlišnými rozhraními jako například DIN 

69880 a BMT. Další předností systému jsou rychlost a přesnost opakovaného upnutí. 

Širokou nabídku adaptérů lze členit na základě těchto parametrů: 

• tvaru upínaného nástroje, 

• požadavku na pohon nástroje, 

• orientace adaptéru vůči ose obrábění. 

U adaptérů určených pro upínání poháněných nástrojů je nutné dalšího rozhraní pro přenos 

kroutícího momentu do adaptéru, kde je dále vnitřním mechanismem přenášen na nástroj. 

3.6.1 Popis upínacího standardu dle DIN 69880 

Norma DIN 69880 popisuje geometrii upínací válcové stopky s drážkováním. Stejnou 

geometrii popisují i normy ISO 10889 a VDI 3425. Na základě domluvy s vedoucím práce 

byl zvolen průměr upínací válcové plochy o velikosti 40 mm viz obr č. 21. V katalozích 

dodavatelů držáku značen VDI 𝑑1, kde 𝑑1 je průměr upínací válcové plochy v milimetrech.  

3.6.2 Popis ozubení pro pohon nástroje dle DIN 5482 

Norma DIN 5482 popisuje geometrii ozubení pro přenos kroutícího momentu. Příklad značení 

adaptérů s poháněným nástrojem dle DIN 5482 viz obr č. 22: B 𝑑1 x 𝑑2, kde 𝑑1 je průměr 

patní kružnice [mm] a 𝑑2 je průměr hlavové kružnice [mm] (platí pro vnitřní ozubení). 

V katalogu dodavatele držáku Mimatic je u držáku velikosti VDI 40 použito ozubení B 17 x 

14 viz tab. č. 4.   

 

 

 

 

 Schéma upínacího systému nástrojů na RH. 

 
 

 Schéma rozhraní DIN 69880 (vlevo) a BMT adaptér (vpravo). [12] 

Disk 1 Adaptér 2 Nástroj
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 Upínací standard dle normy DIN 69880. [8] 

 

 Ozubení dle normy DIN 5482. 

Tab 4)   Rozměry ozubení DIN 5482 – 17x14. 

 Jednotka Hodnota  Jednotka Hodnota 

𝒅𝟏 H12 mm 17 m mm 1,6 

𝒅𝟐 H11 mm 14 Profil mm +0,7 

𝒅𝟑 h11 mm 16,5 𝒍𝒘 = 𝒔𝒘 mm 3,321 

𝒅𝟒 mm 13,5 𝒓𝟏,𝒎𝒂𝒙 mm 0,15 

𝒅𝟓 mm 14,4 𝒓𝟐,𝒎𝒂𝒙 mm 0,25 

𝒛 mm 9 𝒌𝒎𝒊𝒏 mm 0,3 

 

B 
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4 KONSTRUKČNÍ NÁVRH REVOLVEROVÉ HLAVY 

Úvodem této kapitoly je odůvodněn výběr konstrukčních variant. Zbytek je věnován popisu 

jednotlivých konstrukčních uzlů. Popisované konstrukční uzly jsou finálním návrhem této 

práce. Správnost návrhu je ověřena v následující kapitole, která se věnuje výpočtům. 

4.1 Výběr konstrukčních variant 

4.1.1.1 Aretace hlavy 

Pro přenos zatížení tvarovým stykem bylo vybíráno z variant Hirthova ozubení a čepů. 

Vybrána byla varianta s Hirthovým ozubením, jelikož se jedná o ověřený způsob řešení, které 

je často využíváno u polohovacích zařízení, jako jsou frézovací hlavy a otočné stoly. V rámci 

návrhu jsou uvažovány věnce s Hirthovým ozubením jako externě vyráběné součásti (výroba 

u specializovaného výrobce). Tohle řešení je zvoleno s ohledem na složitou geometrii 

a náročnou výrobu ozubení. 

 Sevření Hirthova ozubení je možné provést elektromechanicky nebo hydraulicky. 

Většina RH je vybavena hydraulickým pohonem, kde píst hydromotoru tvoří jeden z věnců 

s Hirthovým ozubením. Významnými přednostmi hydraulického pohonu jsou jednoduchost 

a spolehlivost. Nevýhodou je nutnost přívodu dalšího typu energie a zajištění jejího zdroje. 

Na druhou stranu vyžaduje elektromechanický pohon pouze přívod elektrické energie, 

nicméně složitost konstrukce je v tomto případě daleko větší. Pod složitostí konstrukce si lze 

představit vyšší počáteční náklady na vývoj. Pokud vezmeme v potaz to, že jsou RH vyráběny 

v několika velikostních řadách, potom je třeba tento mechanismus pro danou velikost 

upravovat. Tyto úpravy by byly v případě elektromechanického pohonu daleko nákladnější. 

Pro výše uvedené výhody a provedeném hodnocení viz tab č. 5 bude použit v návrhu 

hydraulický pohon. 

Tab 5)  Vícekriteriální hodnocení konstrukčních variant pohonu mechanismu aretace. 

 Váha 

kritéria 

Hodnocení 

2 body 1 bod 0 bodů 

Spolehlivost 10 Vysoká Normální Nízká 

Rychlost 7 Vysoká Normální Nízká 

Síla 9 Vysoká Normální Nízká 

Složitost konstrukce 8 Nízká Normální Vysoká 

Cena 7 Nízká Normální Vysoká 

Měření koncových poloh 5 Vysoká Normální Nízká 

 
Váha 

kritéria 

Hydromotor pohon 
Elektromechanický 

pohon 

Hodnocení Součin Hodnocení Součin 

Spolehlivost 10 2 20 2 10 

Rychlost 7 1 7 1 7 

Síla 9 2 18 2 18 

Složitost konstrukce 8 2 16 0 0 
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Cena 8 2 16 1 8 

Měření koncových poloh 5 1 5 1 5 

Součet hodnocení   82  48 

4.1.1.2 Pohon nástroje 

U pohonu nástroje byla předmětem volby poloha motoru pro pohon nástroje a mechanismus 

připojení kroutícího momentu na adaptér.  

Umístění motoru bylo vybráno v zadní části hlavy (viz obr č. 28). Tato varianta 

nejméně zasahuje do pracovního prostoru stroje. Zároveň neomezuje prostor mechanismu pro 

přívod chlazení a kroutícího momentu na adaptér. Přívodem chlazení je v práci myšleno 

vedení chladící kapaliny do místa řezu obrábění (dále jen přívod chlazení). 

Pro ovládání spojovací hřídele (viz obr č. 27) bylo vybíráno z hydraulického 

a elektromechanického pohonu. Hydraulický pohon může být proveden pomocí standardního 

nebo integrovaného provedení. Integrovaným řešením je myšlen zabudovaný a na míru 

navržený hydromotor. V hodnocení viz tab č. 6 je brána horší kompaktnost u standardního 

hydromotoru. Elektromechanický pohon je realizován pomocí solenoidu a pákového 

mechanismu [21].  

Tab 6)  Vícekriteriální hodnocení konstrukčních variant pohonu spojovací hřídele. 

 Váha 

kritéria 

Hodnocení 

2 body 1 bod 0 bodů 

Spolehlivost 10 Vysoká Normální Nízká 

Rychlost 6 Vysoká Normální Nízká 

Síla 7 Vysoká Normální Nízká 

Složitost konstrukce 9 Nízká Normální Vysoká 

Kompaktnost 7 Vysoká Normální Nízká 

Cena 8 Nízká Normální Vysoká 

Měření koncových poloh 5 Vysoká Normální Nízká 

 Váha 

kritéria 

Hydromotor Solenoid 

Hodnocení Součin Hodnocení Součin 

Spolehlivost 10 2 20 2 20 

Rychlost 6 1 6 2 12 

Síla 7 2 14 0 0 

Složitost konstrukce 9 2 18 1 9 

Kompaktnost 7 0 0 1 7 

Cena 8 1 8 1 8 

Měření koncových poloh 5 2 10 1 5 

Součet hodnocení   76  61 
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4.2 Parametry návrhu 

Na základě srovnání parametrů RH dostupných na trhu a po domluvě s vedoucím práce byly 

stanoveny parametry viz tab č. 7. 

Tab 7)  Parametry navrhované RH 
 Parametr  Jednotka Hodnota 

Typ pohonu adaptéru - Axiální 

Počet indexovacích poloh - 12 

Způsob aretace - Hirthuv věnec 

Moment setrvačnosti  kg ∙ m2 5 

Změna polohy o 30 ° s 0,2 

Tlak v hydraulickém obvodu  MPa 5 

Maximální moment nástroje  N ∙ m 40 

Maximální otáčky nástroje  ot ∙ min−1 4000 

Upínací standard - DIN 68990 

Velikost upínacího adaptéru - 40 

Standard pro pohon adaptéru – DIN5482 - B17x14 
 

4.3 Opce 

Opcí se rozumí díl nebo konstrukční uzel návrhu, který není součástí základní nabídky. 

V rámci práce jsou uvažovány tyto opce: 

• krytování RH, 

• automatický systém mazání ložisek tukem (viz kapitola 4.4.3), 

• umístění části hydraulického obvodu na RH, 

• nestandardní uchycení RH na příčný suport soustruhu, 

• přívod chlazení motoru č. 2 (viz kapitola 4.7.2). 

Jelikož se u každého soustruhu liší krytování pracovního prostoru, je vždy nutné 

přizpůsobit krytování RH ke krytování soustruhu. Volba opce automatického mazání závisí 

od míry zatížení RH z pohledu zatížení a frekvence výměny nástroje. Uchycení těla RH 

nemusí vždy zákazníkovi vyhovovat, a proto je nabídka doplněna o opci úpravy standardního 

systému uchycení k soustruhu. Částí hydraulického obvodu, která může být umístěna na RH, 

je myšlena dvojíce rozvaděčů [viz obr č. 37 rozvaděče (D) a (E)]. 

4.4 Hlavní vřeteno  

4.4.1 Uložení vřetena 

Uložení vřetena je znázorněno na obr č. 23. Vlevo je uloženo v křížovém válečkovém 

ložisku (A), které zachycuje axiální a radiální zatížení vřetena. Vpravo je vřeteno uloženo 

v radiálním válečkovém ložisku (B). Z důvodů vymezení vůle v axiálním směru je uložení 

vřetena doplněno o axiální válečkové ložisko (C), které zároveň zachycuje sílu od aretace. 

Vymezení axiálních vůlí v axiálním směru je provedeno tak, že nejprve bude 

předepnuto axiální válečkové ložisko (C) pomocí matice, která bude zajištěna pomocí 

stavěcích šroubů v matici. Následuje předepnutí křížového ložiska pomocí stavěcích šroubů 

a distančního kroužku, který přenáší sílu od šroubu na vnitřní kroužek ložiska. Tento postup 
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byl zvolen z důvodu snadného seřízení vzájemné polohy věnců A a B (viz obr č. 27). Dalším 

důvodem bylo odlehčení křížového ložiska (A) od síly přepětí v Hirthově věnci, které pak 

přenáší právě axiální válečkové ložisko (C). 

4.4.2 Uchycení ozubeného kola č. 1 na vřeteno 

Ke vřetenu je připojeno ozubené kolo (dále jen OK) prostřednictvím svěrného pouzdra viz obr 

č. 24, které se skládá ze dvou kroužků s kuželovou plochou. Pro předepnutí pouzdra byla 

navržena příruba, která pomocí šroubu vztahuje kroužky pouzdra do sebe.  

Při výběru bylo voleno z několika druhů svěrných pouzder. Ohledem na nízký 

přenášený kroutící moment (130 Nm) a malé zástavbové rozměry bylo zvoleno svěrné 

pouzdro TLK300 [29]. 

 
 

 Aplikace svěrného pouzdra TLK300 (vpravo) [29] na vřeteni (vlevo). 

 

 Uložení hlavního vřetena 

Příruba 

 

Pouzdro 

 

Vřeteno 

 

Ozubené kolo č.1 

 

A B C 
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4.4.3 Mazání ložisek vřetena 

Pro mazání ložisek bylo zvoleno ruční mazání pomocí tuku. V případě potřeby lze doplnit RH 

i o systém automatického mazání v pravidelných časových intervalech. Tato varianta bude 

v nabídce jako opce. Řešení přívodu maziva ložisek (B) a (C) je znázorněn na obr č. 26. 

Při výběru mazacího media bylo vycházeno z doporučení výrobce křížového ložiska 

HIWIN [25]. U ložisek od firmy Schaeffler byla možnost mazání jak tukem, tak i olejem. 

Z důvodu jednotného typu bylo vybráno tukové mazivo. 

Automatické mazaní může být provedeno prostřednictvím mazacího systému 

soustruhu nebo může být zvolena varianta opce s nezávislým mazacím systémem od firmy 

CEMATECH viz obr č. 25. Tento systém se skládá z pneumaticky ovládaného čerpadla a 

mechanických dávkovačů. Tyto dávkovače umožnují nastavit přesně objem mazací 

dávky.[28] 

Pozice přívodu maziva bude součástí opce, kde pro ruční mazání budou přívody 

z přední části těla RH pro snadnou dostupnost. V případě automatického mazání budou 

přívody umístěny na zadní straně těla RH. V rámci modelu těla RH je zpracována varianta 

přívodu maziva ze zadní strany. 

 

 Opce – automatické mazání ložisek vřetene.[28] 



 

38 

 

 

 Přívod maziva k ložisku B a C 

4.5 Mechanismus aretace  

Pro aretaci byla použita soustava tří věnců s Hirthovým ozubením (A), (B) a (C). Zatížení od 

obrábění viz obr č. 25 je přeneseno tak, že věnec (B), který je uchycen k vřeteni pomocí 

šroubů, přenáší zatížení na věnec (C), který dále přenáší zatížení na věnec (A). Tento věnec je 

spojen s tělem RH.   

 

 Aretace pomocí Hirthova věnce. 

4.5.1 Princip mechanismus aretace 

Odjištění a aretování hlavy je prováděno pomocí pístu, který je ovládán prostřednictvím 

hydraulického obvodu. Píst je tvořen věncem (C) viz obr č. 27. Odjištění hlavy funguje tak, že 

A 

B 

C 

Vřeteno 

Tělo 

B 

C 

Tělo RH 

Příruba 

(zadní) 

Těsnění 
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po přivedení tlaku na stranu s ozubením dojde k přestavení pístu do pravé úvratě. V této fázi 

je ozubení rozpojeno a hlavou je možné otáčet. Po přivedení tlaku z opačné strany dojde 

k zajištění a vystředění hlavy.  

Vystředění RH je provedeno tak, že pomocí motoru je natčeno vřeteno do požadované 

polohy. Středění je prováděno podle věnce (A), který je pevně spojen s tělem. Od tohoto 

věnce se vystředí věnec (C) a s ním i věnec (B). Pro proces středění je nezbytná vůle ve 

vedení pístu. Vedení pístu zajištuje to, aby nedošlo k pootočení pístu, které by mohlo 

zapříčinit nesprávné zapadnutí ozubení věnců. 

Jako pojistka proti poruše hydraulického obvodu je píst zajištěn pomocí pružin. Tyto 

pružiny jsou umístěny na pravé straně pístu a udržují zajištěnou polohu RH. Dalšími 

výhodami dodatečného mechanismu aretace je zajištění při transportu a montáži. 

4.6 Propojení adaptéru s pohonem 

Přenos kroutícího momentu na adaptér je realizován pomocí ozubení DIN 5482. O přenos 

se stará pastorek na adaptéru a vnitřní ozubení na spojovací hřídeli, která prochází otvorem 

v ozubeném kole č. 4. Přenos kroutícího momentu mezi spojovací hřídelí a OK č. 4 je zajištěn 

pomocí rovnobokého drážkování. Přímočarý pohyb hřídele, který zajištuje spojení a odpojení 

pohonu nástroje, obstarává dvojčinný hydraulický motor. Pro oddělení rotačního pohybu 

spojovací hřídele od pístní tyče hydraulického motoru je použit kluzný prvek, který je 

přichycen na pístní tyč pomocí závitu M8 a zajištěn proti uvolnění pomocí matice. Tento 

prvek bude vyroben z mosazi. Zpětná vazba o poloze spojovací hřídele bude dána polohou 

pístu hydromotoru, který má v sobě magnet. Tento magnet je snímán pomocí magnetických 

senzorů, který jsou umístěny v drážkách těla hydromotoru.  

4.7 Výběr motorů 

Při výběru motorů byl kladen důraz na dynamické vlastnosti a zástavbový prostor. Omezený 

prostor pro umístění pohonu nástroje například vyžadoval vytvořit výřez v zadním krytu 

a rozdělení tohoto krytu na dvě části viz obr č. 29. Motory jsou umístěny v zadní části tak, 

aby co nejméně omezovali pracovní prostor stroje. 
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 Mechanismus – připojení pohonu nástroje.  

Kluzný prvek 
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 Umístění pohonů na RH.  

4.7.1 Pohon revolverové hlavy 

Rychlá výměna nástroje vyžaduje přenos vysokého kroutícího momentu během krátké doby. 

Průběh rychlosti vřetena na poloze je znázorněn v obr č. 30. Pro pohon hlavy byl vybrán 

přímý pohon pomocí ozubených kol s přímými zuby. Oproti variantě nepřímého pohonu 

pomocí řemenového převodu je toto řešení ideální pro přenos vysokých kroutících momentů. 

Pro převod byl zvolen převodový poměr 2,5. Průměr ozubených kol byl zvolen tak, aby bylo 

vytvořeno dostatek místa pro spolehlivé uchycení motoru k zadnímu krytu. 

Pro pohon byl zvolen servomotor SIEMENS 1FT7082-5AH71-1FH2 (v práci je dále 

označován jako motor č. 1). Jedná se o synchronní motor s buzenými permanentními 

magnety. Součástí motoru je inkrementální odměřování. Referenční poloha vřetena bude dána 

magnetem umístěným na OK č. 1, který bude snímán magnetickým senzorem umístěným na 

zadním krytu. Aby se mohlo vřeteno RH volně hýbat, není motor vybavený brzdou 

s permanentními magnety. Volnost pohybu zajišťuje možnost vystředění RH podle Hirthova 

ozubení. Základní parametry motoru jsou v tab č. 8. Při výměně nástroje bude motor v režimu 

přetěžování. Maximální moment lze vyčíst z momentové charakteristiky v obr č. 31. Přenos 

kroutícího momentu z rotoru na pastorek je zajištěn pomocí těsného pera. Proti axiálnímu 

 

 Průběh úhlové rychlosti při výměně nástroje (příklad přejezdu do sousední 

polohy). 

Pohon 

nástroje 

Pohon 

RH 
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pohybu je pastorek zajištěn pomocí stavěcího šroubu. Hotový návrh pohonu je znázorněn na 

obr č. 32, kde je sestava v částečném řezu. Na obrázku není zobrazen zadní kryt, na kterém je 

uchycen motor a indukční senzor pro detekci barevných kovů. 

Tab 8)  Parametry servomotoru 1FT7082-5AH71-1DG2. Zdroj: autor dle [34]. 

Parametr Značka  Hodnota Jednotka 

Jmenovité otáčky nj,m1 4500 ot ∙ min−1 

Počet pólů − 10 − 

Jmenovitý moment (S1) Mj,m1 8  N ∙ m 

Jmenovitý proud Ij,m1 7,8 A 

Statický moment (60 K) Ms,m60 10,6 N ∙ m 

Statický moment (S1) Ms,m100 13 N ∙ m 

Proud v klidu (60 K) Im,60 10,3 A 

Proud v klidu (S1) Im,100 12,3 A 

Moment setrvačnosti rotoru Is,m1 0,00419 kg ∙ mm2 

Účinnost − 93 % 

Hmotnost motoru m 18,3 kg 

Stupeň krytí − IP67  − 

 

 Momentová charakteristika servomotoru 1FT7082-5AH71-1DG2. Zdroj: autor 

dle [34]. 
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 Řez sestavou – zobrazení pohonu vřetena motorem č. 1. 

4.7.2 Pohon nástroje 

Na základě požadovaných parametrů pohonu nástroje byl vybrán servomotor 1FT7064-

5WK70-1LA2 (dále v práci jen motor č. 2). S ohledem na požadavek na kompaktní rozměry 

a vysoké dynamické parametry byl vybrán motor s potřebou přívodu vodního chlazení.  

Tab 9)  Parametry servomotoru 1FT7064-5WK70-1LA2. Zdroj: autor dle [34]. 

Parametr Značka  Hodnota Jednotka 

Jmenovité otáčky nj,m2 6000 ot ∙ min−1 

Počet pólů − 10 − 

Jmenovitý moment (S1) Mj,m2 14,2 N ∙ m 

Jmenovitý proud Ij,m2 20 A 

Statický moment (60 K) Ms,m60 12,8 N ∙ m 

Statický moment (S1) Ms,m100 16 N ∙ m 

Proud v klidu (60 K) Im,60 16,3 A 

Proud v klidu (S1) Im,100 20,2 A 

Moment setrvačnosti rotoru Is,m2 0,00129 kg ∙ mm2 

Účinnost − 92 % 

Hmotnost motoru m 13,7 kg 

Stupeň krytí − IP67  − 

Motor č.1 

 

Pastorek č.1 

 

OK č.1 
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 Momentová charakteristika servomotoru 1FT7064-5WK70-1LA2. Zdroj: 

autor dle [34]. 

 

 Pohon nástroje. 

4.8 Upínání adaptéru 

Upínací mechanismus odpovídá principu upínacího standardu DIN 69 880. Ozubení na klínu 

je posunuto oproti ozubení na adaptéru o 0,5 mm ve směru viz obr č. 35. Tento posun byl 

Pastorek č.2 

 

OK č.2 

 

Motor č.2 

 

OK č.3 
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proveden proto, aby při upínání dosedla čelní plocha adaptéru na čelní plochu disku. Posun je 

dán polohou díry pro klín. Pojistný kroužek slouží pro uvolnění klínu. Pro zvýšení tuhosti 

upnutí adaptéru jsou umístěny na čelní ploše disku dva kolíky viz obr č. 36. První kolík (A) 

slouží pro zvýšení tuhosti u větších adaptérů, které se používají pro vrtání nebo frézování. 

Druhý kolík (B) je používán standardně u všech adaptérů. Kromě zvýšení tuhosti je tento 

kolík využíván pro přívod chladicí kapaliny do adaptéru, kde rozměr a poloha kolíků vychází 

z výše uvedené normy. 

 

 Řez upínacím mechanismem adaptéru. 

 
 

 Posun ozubení (vlevo) a čelní dosedací plocha pro adaptér (vpravo). 

4.9 Hydraulický obvod 

Ovládání aretačního mechanismu, připojení pohonu nástroje a přívodu chlazení je zajištěno 

pomocí hydraulického obvodu, který je znázorněn na obr č. 37. Motory (A), (B) a (C) jsou 

ovládány pomocí rozvaděčů (D) a (E). Přívod oleje do rozvaděčů je zajištěn hydraulickým 

agregátem (F). Přívody oleje do hydromotorů, které připojují přívod chlazení a ovládají 

aretaci jsou řízeny samostatnými rozvaděči (D) a (E). Společný přívod je realizován (viz obr 

č. 38) tak, že nejprve olej vstoupí do prostoru těla RH (ovládání aretace) a poté dále pokračuje 

k hydromotoru pro připojení přívodu chlazení. Rozvaděče můžou být umístěny přímo na RH 

viz kapitola 4.3. 
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 Schéma hydraulického obvodu (A – hydromotor – připojení pohonu nástroje, 

B – hydromotor – připojení přívodu chlazení, C – hydromotor – aretace RH, D a E – 

rozvaděče, F – hydraulický agregát s bezpečnostním ventilem). 

 

 Společný přívod pro hydromotor (B) a (C) viz obr č. 37 (vlevo – řez 

přívodem přes aretaci, vpravo – pohled z boku) . 
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4.10 Přívod chladící kapaliny 

Přívod chladící kapaliny do adaptéru je realizován pomocí připojovacího mechanismu 

viz obr č. 39. Připojení obvodu je realizováno pomocí integrovaného hydromotoru. Tento 

motor funguje jako jednočinný hydraulický motor, který je ovládán z jedné strany tlakem 

oleje (B) a z druhé strany pomocí pružiny (C). Pro ovládání byla vybrána vlnová pružina (C), 

protože je u tohoto mechanismu vyžadován nízký zdvih (2 mm). Pístní tyč tvoří trubice (A), 

která zajištuje přívod chladící kapaliny. Z trubice (A) je přivedena kapalina do disku, ze 

kterého je přivedena do adaptéru přes středící kolík (D).  

 

 Přívod chladící kapaliny do adaptéru.   
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5 VÝPOČTOVÝ NÁVRH REVOLVEROVÉ HLAVY 

5.1 Výpočet řezných sil 

Výpočet řezných sil je hlavním zatížením hlavy. Výsledky budou použity pro ověření 

funkčnosti aretačního mechanismu a stanovení optimální vzdálenosti ložisek, ve kterých je 

uloženo vřeteno. Výběr nástrojů byl proveden na základě domluvy s vedoucím práce. 

Všechny řezné nástroje byly vybrány z katalogu od firmy WALTER. Jako obráběný materiál 

byla zvolena automatová ocel s parametry viz tab č. 10.  

Tab 10)  Parametry automatové oceli. [13, strana C671] 

Parametr Jednotka Hodnota 

Pevnost v tahu  MPa 750 

Specifická řezná síla pro 1 𝐦𝐦𝟐 průřezu třísky N ∙ mm−2 1500 

Hodnota vzestupu  - 0,21 

5.1.1 Řezné síly od soustružení 

Pro výpočet řezných sil od soustružení byla vybrána vyměnitelná břitová destička (dále jen 

VBD) CCMT120408-MP4-WPP10S viz obr č. 40. 

 

 

 Tvar VBD (vlevo) a doporučení rozsah MP4 (vpravo). [13] 

Pro tuto VBD byl vybrán držák DCLNR/L2525X12-P. Pro přívod chladící kapaliny je 

doporučen maximální tlak 15 MPa. Pro externí přívod chlazení jsou na držáku otvory se 

závitem G1/8. 

Tab 11)  Vstupní parametry pro výpočet řezných sil od soustružení. 

Parametr Značka  Hodnota Jednotka 

Řezná rychlost 𝑣𝑐𝑠 410  m ∙ s−1 
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Průměr obrobku 𝐷𝑠 200 mm 

Posuv na otáčku 𝑓𝑠 0,3  mm ∙ ot−1 

Hloubka záběru hlavního ostří nástroje 𝑎𝑝𝑠 3  mm 

Úhel nastavení 𝜅𝑠 95 ° 

Nárůst křivky 𝒌𝒄 𝑚𝑐 0,21 - 

Specifická řezná síla pro 1 𝒎𝒎𝟐 průřezu třísky 𝑘𝑐1.1 1500 N ∙ mm−2 

Otáčky: 

𝑛𝑠 =
𝑣𝑐𝑠 ∙ 1000

𝐷𝑠 ∙ 𝜋
=

410 ∙ 1000

200 ∙ 𝜋
= 652,5 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1.   

Průřez třísky: 

𝐴𝑠 = 𝑎𝑝𝑠 ∙ 𝑓𝑠 = 3 ∙ 0,3 = 0,9 𝑚𝑚2. 
  

Tloušťka třísky: 

ℎ𝑠 = 𝑓𝑠 ∙ sin(𝜅𝑠) = 0,3 ∙ sin(95°) = 0,299 𝑚𝑚. 
  

Tečná složka řezné síly: 

𝐹𝑐𝑠 = 𝐴𝑠 ∙ 𝑘𝑐1.1 ∙ ℎ𝑠
−𝑚𝑐 = 0,3 ∙ 1500 ∙ 0,299−0,21 = 1739,7𝑁. 

  

Axiální řezná síla: 

𝐹𝑓𝑠 = 𝐹𝑐𝑠 ∙ 0,5 = 1739,7 ∙ 0,5 = 869,9 𝑁. 
  

Radiální řezná síla: 

𝐹𝑝𝑠 = 𝐹𝑐𝑠 ∙ 0,3 = 1739,7 ∙ 0,3 = 521,9 𝑁. 
  

Výpočet byl proveden na základě vzorců uvedených v katalogu od firmy WALTER 

[13, strana A466]. Poměr sil 𝐹𝑓𝑠 a 𝐹𝑝𝑠 vůči síle 𝐹𝑐𝑠 byl stanoven po domluvě s vedoucím 

práce. Pro určení zatížení vřetena budou síly od soustružení rozděleny do viz obrázek č. 40: 

• roviny XZ – zatížení od síly 𝐹𝑐𝑠, 

• roviny XY – zatížení od sil 𝐹𝑓𝑠 a 𝐹𝑝𝑠. 

 

 Zatížení vřetena od soustružení. 
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𝐹𝑐𝑠
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∅𝐷𝑟𝑠 

𝐹𝑓𝑠
ሬሬሬሬሬԦ 

𝐹𝑝𝑠
ሬሬሬሬሬԦ 

𝑥 𝑦 

𝑧 



 

50 

 

5.1.2 Řezné síly od vrtání 

Pro stanovení řezných sil od vrtání byl vybrán vrták A3399XPL-25 o průměru 25 mm 

viz obr č. 42.   

 

 

Parametr Hodnota [mm] 

𝑫𝒄 25 

𝑳𝒄 97 

𝑳𝟐 122 

𝑳𝟏 180 

𝑳𝟓 56 

𝑫𝟏 25 

 Schéma vrtáku A3399XPL-25 a hlavní rozměry vrtáku A3399XPL-25.[13] 

Tab 12)  Vstupní parametry pro stanovení řezných sil od vrtání. 

Parametr Značka  Hodnota Jednotka 

Řezná rychlost 𝑣𝑐𝑣 140  m ∙ s−1 

Průměr nástroje 𝐷𝑣 25 mm 

Posuv na otáčku 𝑓𝑣 0,45  mm ∙ ot−1 

Úhel nastavení 𝜅𝑣 70 ° 

Nárůst křivky 𝐤𝐜 𝑚𝑐 0,21 - 

Specifická řezná síla pro 1 𝐦𝐦𝟐 průřezu třísky 𝑘𝑐1.1 1500 N ∙ mm−2 

Počet zubů 𝑧𝑣 2 - 

Otáčky: 

𝑛𝑣 =
𝑣𝑐𝑣 ∙ 1000

𝐷𝑣 ∙ 𝜋
=

140 ∙ 1000

25 ∙ 𝜋
= 1782,5 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1.   

Posuv na zub: 

𝑓𝑧𝑣 =
𝑓𝑣

𝑧𝑣
=

0,45

2
= 0,225 𝑚𝑚 ∙ 𝑧−1.   

Tloušťka třísky: 

ℎ𝑣 = 𝑓𝑧 ∙ sin(𝜅𝑠) = 0,225 ∙ sin(70°) = 0,211 𝑚𝑚.   

Specifická řezná síla: 

𝑘𝑐𝑣 =
𝑘𝑐1.1

(ℎ𝑐)𝑚𝑐
=

1500

(0,211)0,21
= 2079,6 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2.    

Posuvová síla: 
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𝐹𝑡𝑣 =
0,63 ∙ 𝑘𝑐𝑣 ∙ 𝐷𝑣 ∙ 𝑓𝑣

2
=

0,63 ∙ 2079,6 ∙ 25 ∙ 0,45

2
= 7369,6 𝑁.   

Výpočet byl proveden na základě vzorců pro vrtání do plného matriálu, které jsou 

uvedeny v katalogu od firmy WALTER [13, strana B696]. 

5.1.3 Řezné síly od frézování 

Pro stanovení řezných sil od frézování byla vybrána fréza MC326-16.0A4L-WJ30TF/TAX 

viz obr č. 43. 

 

 

Parametr Hodnota [mm] 

𝑫𝒄 16 

𝑳𝒄 32 

𝑳𝟏 115 

𝑳𝟐 180 

𝑳𝟒 56 

𝒅𝟏 16 

𝒛 4 

 Schéma frézy a hlavní rozměry frézy. [13] 

Tab 13)  Vstupní parametry pro stanovení řezných sil od frézování. 

Parametr Značka Hodnota Jednotka 

Řezná rychlost 𝑣𝑐𝑓 149  m ∙ s−1 

Průměr nástroje 𝐷𝑓 16 mm 

Posuv na zub 𝑓𝑧𝑓 0,1  mm ∙ z−1 

Úhel nastavení 𝜅𝑓 90 ° 

Nárůst křivky 𝐤𝐜 𝑚𝑐 0,21 - 

Specifická řezná síla pro 1 𝐦𝐦𝟐 průřezu třísky 𝑘𝑐1.1 1500 N ∙ mm−2 

Počet zubů 𝑧𝑓 4 - 

Šířka záběru hlavního ostří nástroje 𝑎𝑝𝑓 14 mm 

Hloubka záběru 𝑎𝑒𝑓 14 mm 

Otáčky nástroje: 

𝑛𝑓 =
𝑣𝑐𝑓 ∙ 1000

𝐷𝑓 ∙ 𝜋
=

149 ∙ 1000

16 ∙ 𝜋
= 2964,3 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1.   

Rychlost posuvu nástroje: 

𝑣𝑓 = 𝑓𝑧𝑓 ∙ 𝑧𝑣 ∙ 𝑛𝑣 = 0,1 ∙ 4 ∙ 2964,3 = 1185,7 𝑚𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1. 
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Úhel záběru: 

𝜑𝑓 = 2 ∙ 𝑎𝑟𝑐 sin (
𝑎𝑒𝑓

𝐷𝑓

) = 2 ∙ 𝑎𝑟𝑐 sin (
14

16
) = 122,1 °.   

Střední hloubka třísky: 

ℎ𝑚𝑓 =
114,7 ∙ 𝑓𝑧𝑓 ∙ sin(𝜅𝑓)

𝜑𝑓
∙ (

𝑎𝑒𝑓

𝐷𝑓

) =
114,7 ∙ 0,1 ∙ sin(90)

122,1 °
∙ (

14

16
)

= 0,082 𝑚𝑚. 

  

Specifická řezná síla: 

𝑘𝑐𝑓 =
1 − 0,01 ∙ 𝛾0

(ℎ𝑚𝑓)𝑚𝑐
∙ 𝑘𝑐1.1 =

1500

(0,211)0,21
= 2079,6 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2.   

Výkon: 

𝑃𝑓 =
𝑎𝑝𝑓 ∙ 𝑎𝑝𝑓 ∙ 𝑘𝑐𝑓 ∙ 𝑣𝑓

6 ∙ 107
=

14 ∙ 14 ∙ 2079,6 ∙ 1185,7

6 ∙ 107
= 9,2 𝑘𝑊.   

Kroutící moment: 

𝑀𝑓 =
𝑃𝑓 ∙ 60

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑓
=

9200 ∙ 60

2 ∙ 𝜋 ∙ 2964,3 
= 29,64  𝑁 ∙ 𝑚.   

 

 Centrální postavení frézy. [13] 

Výpočet byl proveden pro případ centrálního postavení frézy viz obr č. 44 dle katalogu 

WALTER [13, C668]. Na základě domluvy s vedoucím práce bylo stanoveno jen zatížení 

na pohonu. Hlavními výsledky výpočtu jsou kroutící moment (18) a potřebný výkon (17), 

které budou použity pro výběr motoru č. 2 a ověření návrhu pohonu nástroje, kde mají vliv 

na stanovení životnosti ložisek a bezpečnosti návrhu ozubeného převodu. 

5.2 Výpočet deformace vřetena  

Deformací vřetena se v této kapitole rozumí průhyb na čele vřetena. Při výpočtu deformace 

vřetena nebudou zahrnuty vlivy Hirthova věnce a axiálního válečkového ložiska. Při 

porovnání matematického modelu s a bez zmíněných prvků lze říct, že varianta bez je 
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z pohledu zatížení horší. Klíčové prvky, jako jsou křížové válečkové ložisko a radiální 

válečkové ložisko, budou v tomto případě daleko více zatíženy.  

V druhé variantě matematického modelu by došlo k rozložení zatížení mezi křížové 

ložisko a Hirthuv věnec. Nicméně výpočet podle tohoto modelu by byl velmi náročný, 

protože by se jednalo o čtyřikrát staticky neurčitou úlohu. Pro řešení by bylo třeba čtyř 

deformačních podmínek: 

• nulového natočení v místě Hirthova ozubení, 

• nulového posuvu v místě Hirthova ozubení (v příčném směru prutu), 

• nulového posuvu v místě Hirthova ozubení (v podélném směru prutu), 

• nulového posuvu v místě axiálního ložiska (v podélném směru prutu). 

Část křížového ložiska a Hirthova věnce lze přirovnat k situaci, kdy je vřeteno 

na jedné straně uloženo v párových ložiscích, kde se ve výpočtu nahrazuje sada ložisek 

jedním ložiskem. Z výše uvedených důvodů bude proveden podle první varianty, tedy bez 

Hirthova věnce a axiálního ložiska. Funkce Hirthova věnce bude ověřena zvlášť v kapitole 

5.9. Deformace na čele vřetena se obecně skládá z dílčích deformací vřetena, ložisek a skříně 

viz obr č. 45. V práci bude ve výpočtu zahrnuta jen deformace od vřetena a ložisek. Vliv 

skříně, která je tvořena dvěma přírubami a tělem, nebude ve výpočtu zahrnuta a budou 

uvažovány jako dokonale tuhá tělesa. 

 

 

 Celková deformace od vřetena, ložisek a skříně. [1] 

Výpočet deformace bude proveden dle následujícího postupu: 

• určením sil v reakcích a deformace v rovině XZ od soustružení, 



 

54 

 

• určením sil v reakcích a deformace v rovině XY od soustružení, 

• určením výsledných (celkových) sil v reakcích a deformace od soustružení, 

• určením reakcí a deformace od vrtání.  

Deformace na čele vřetena od vřetena a ložisek bude v práci řešena teoreticky 

odvozením jednotlivých vztahů. Výpočet z odvozených vztahů bude proveden v příloze 

v programu Microsoft Excel (viz příloha č. 11).  

5.2.1 Vřeteno 

Výpočtový model vřetena je znázorněn na obr č. 46, kde je ilustrován červenou barvou průřez 

vřetena a jeho reprezentace prutem zelenou barvou. Rozměry matematického modelu vřetena 

jsou odvozeny od vnitřního průměru ložisek, ve kterých je vřeteno uloženo.  

 

 

 Znázornění prutu (tmavě zelená) a průřezu vřetena (červená). Působiště sil od 

soustružení (A) a vrtání (B).  

Tab 14)  Parametry výpočtového modelu vřetena. 

Parametr Značka  Hodnota Jednotka 

Délka vyložení RH 𝑎 135,2 𝑚𝑚 

Vzdálenost mezi ložisky 𝑏 166,7 𝑚𝑚 

Vnější průměr vřetena u ložiska A 𝐷𝐴 0,14 𝑚𝑚 

B 

A 
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Vnější průměr vřetena u ložiska B 𝐷𝐵 0,09 𝑚𝑚 

Vnitřní průměr vřetena  𝐷𝐶 0,05 𝑚𝑚 

Průměr působiště sil od soustružení 𝐷𝑟𝑠 0,445 𝑚𝑚 

Modul pružnosti oceli 𝐸 2,1 ∙ 1011 𝑃𝑎 

Kvadratický moment průřezu vřetena: 

𝐽𝐴 =
𝜋

64
∙ (𝐷𝐴

4 − 𝐷𝐶
4) =

𝜋

64
∙ (0,144 − 0,054) = 1,855 ∙ 10−5 𝑚4   

𝐽𝐵 =
𝜋

64
∙ (𝐷𝐴

4 − 𝐷𝐶
4) =

𝜋

64
∙ (0,094 − 0,054) = 2,913 ∙ 10−6 𝑚4   

5.2.2 Deformace vřetena od soustružení v rovině XZ 

Zatížení od soustružení sílou 𝐹𝑐𝑠 (viz obr č. 47) je převedeno na ekvivalentní zatížení 

kroutícím momentem 𝑀𝑘𝑠 (viz obr č. 48) a posunem síly 𝐹𝑐𝑠  do osy vřetene (viz obr č. 49). 

Jelikož kroutící moment nemá vliv na deformaci vřetene ve smyslu průhybu, není třeba jej 

počítat ve výpočtu v této kapitole. Tento kroutící moment bude použit až při kontrole návrhu 

mechanismu aretace RH. Uvolnění vřetene při zatížení silou 𝐹𝑐𝑠 je provedeno na obr č. 50. 

 

 Zatížení vřetena od soustružení v rovině XZ. 

 

 Zatížení od kroutícího momentu. 

 

 Zatížení vřetena jako prut v rovině XZ. 

H 

𝑀𝑘𝑠
ሬሬሬሬሬሬሬԦ 

A B 𝐹𝑐𝑠
ሬሬሬሬሬԦ 

A 

B 

𝐹𝑐𝑠
ሬሬሬሬሬԦ 

∅𝐷𝑟𝑠 
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 Uvolnění prutu v rovině XZ. 

Kroutící moment od soustružení: 

𝑀𝑘𝑠 = 𝐹𝑐𝑠 ∙
𝐷𝑟𝑠

2
= 1739,7 ∙

0,455

2
= 395,8 𝑁𝑚.    

Rovnice statické rovnováhy: 

∑ 𝐹𝑋 = 0 ∶  −𝐹𝐴𝑋1𝑠 = 0.   

∑ 𝐹𝑍 = 0 ∶  −𝐹𝑐𝑠 + 𝐹𝐴𝑍𝑠 − 𝐹𝐵𝑍𝑠 = 0.   

∑ 𝑀𝐴 = 0 ∶  −𝐹𝐵𝑧𝑠 ∙ 𝑏 + 𝐹𝑐𝑠 ∙ 𝑎 = 0.   

Z rovnice statické rovnováhy si vyjádříme neznámé síly v reakcích: 

𝐹𝐴𝑋1𝑠 = 0. 
  

𝐹𝐴𝑍𝑠 = 𝐹𝑐𝑠 + 𝐹𝐵𝑍𝑣 = 1739,7 + 1411 = 3150,7 𝑁. 
  

𝐹𝐵𝑍𝑣 =
𝐹𝑐𝑠 ∙ 𝑎

𝑏
=

1739,7 ∙ 135,2

166,7
= 1411 𝑁.   

VVÚ (Výpočet vnitřních účinků) pro interval I. a II. viz obr č. 50: 

𝑀𝑂𝑌𝐼 = −𝐹𝑐𝑠 ∙ 𝑥𝐼   ;   𝑥𝐼 ∈ 〈0, 𝑎〉. 
  

𝑀𝑂𝑌𝐼𝐼 = −𝐹𝐵𝑍𝑠 ∙ 𝑥𝐼𝐼  ;  𝑥𝐼𝐼 ∈ 〈0, 𝑏〉. 
  

Pro odvození vztahu pro průhyb na začátku vřetena si vyjádříme funkce 𝑀𝑂𝑌𝐼 a 𝑀𝑂𝑌𝐼𝐼. 

𝑀𝑂𝑌𝐼(𝐹𝑐𝑠, 𝑥𝐼) = 𝐹𝑐𝑠 ∙ 𝑥𝐼 . 
  

𝑀𝑂𝑌𝐼𝐼(𝐹𝑐𝑠, 𝑥𝐼𝐼) = 𝐹𝐵𝑍𝑠 ∙ 𝑥𝐼𝐼 = −
𝐹𝑐𝑠 ∙ 𝑎

𝑏
∙ 𝑥𝐼𝐼 .   

Odvození deformace je provedeno na základě Castiglianovy věty pro posuv ve směru 

působení síly 𝐹𝑐𝑠: 

𝜔𝑉𝑍𝑠(𝑏) = ∫
𝑀𝑂𝑌𝐼(𝐹𝑐𝑠, 𝑥𝐼)

𝐸 ∙ 𝐽𝐴

𝑎

0

∙
𝜕𝑀𝑂𝑌𝐼(𝐹𝑐𝑠, 𝑥𝐼)

𝜕𝐹𝑐𝑠
𝑑𝑥𝐼 + ∫

𝑀𝑂𝑌𝐼𝐼(𝐹𝑐𝑠, 𝑥𝐼𝐼)

𝐸 ∙ 𝐽𝐵

𝑏

0

∙
𝜕𝑀𝑂𝑌𝐼𝐼(𝐹𝑐𝑠, 𝑥𝐼𝐼)

𝜕𝐹𝑐𝑠
𝑑𝑥𝐼𝐼, 

𝐹𝐴𝑍𝑠
ሬሬሬሬሬሬሬሬԦ 

𝐹𝐴𝑋1𝑠
ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬԦ 𝐹𝐵𝑍𝑠

ሬሬሬሬሬሬሬሬԦ 

𝑎 𝑏 

𝐹𝑐𝑠
ሬሬሬሬሬԦ 

I. II. 
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𝜔𝑉𝑍𝑠(𝑏) =
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐴
∙ ∫(−𝐹𝑐𝑠 ∙ 𝑥𝐼)

𝑎

0

∙ (−𝑥𝐼)𝑑𝑥𝐼 +
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐵
∫ (−

𝐹𝑐𝑠 ∙ 𝑎

𝑏
∙ 𝑥𝐼𝐼)

𝑏

0

∙ (−
𝑎 ∙ 𝑥𝐼𝐼

𝑏
)  𝑑𝑥𝐼𝐼 , 

𝜔𝑉𝑍𝑠(𝑏) =
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐴
∙ ∫(𝐹𝑐𝑠 ∙ 𝑥𝐼

2)

𝑎

0

𝑑𝑥𝐼 +
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐵
∫ (

𝐹𝑐𝑠 ∙ 𝑎2

𝑏2
∙ 𝑥𝐼𝐼

2)

𝑏

0

 𝑑𝑥𝐼𝐼 , 

𝜔𝑉𝑍𝑠(𝑏) =
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐴
∙ [𝐹𝑐𝑠 ∙

𝑥𝐼
3

3
]

0

𝑎

+
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐵
 [

𝐹𝑐𝑠 ∙ 𝑎2

𝑏2
∙

𝑥𝐼𝐼
3

3
]

0

𝑏

, 

𝜔𝑉𝑍𝑠(𝑏) =
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐴
∙ (𝐹𝑐𝑠 ∙

𝑎3

3
− 𝐹𝑐𝑠 ∙

03

3
) +

1

𝐸 ∙ 𝐽𝐵
(

𝐹𝑐𝑠 ∙ 𝑎2

𝑏2
∙

𝑏3

3
−

𝐹𝑐𝑠 ∙ 𝑎2

𝑏2
∙

03

3
) , 

𝜔𝑉𝑍𝑠(𝑏) =
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐴
∙ (𝐹𝑐𝑠 ∙

𝑎3

3
) +

1

𝐸 ∙ 𝐽𝐵
(

𝐹𝑐𝑠 ∙ 𝑎2

𝑏2
∙

𝑏3

3
) , 

𝜔𝑉𝑍𝑠(𝑏) =
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐴
∙ (𝐹𝑐𝑠 ∙

𝑎3

3
) +

1

𝐸 ∙ 𝐽𝐵
(𝐹𝑐𝑠 ∙ 𝑎2 ∙

𝑏

3
).   

Výsledná rovnice (32) popisuje deformaci na čele vřetena v XZ od síly 𝐹𝑐𝑠. 

5.2.3 Deformace vřetena od soustružení v rovině XY  

Zatížení vřetena od sil 𝐹𝑓𝑠 a 𝐹𝑝𝑠 je znázorněno na obr č. 51. Podobně jako v předchozí kapitole 

byla provedena úprava zatížení prutu viz obr č. 52, které je ekvivalentní zatížení na obr č. 51. 

Na obr č. 53 je provedeno uvolnění prutu. 

 

 Zatížení vřetena od soustružení v rovině XY. 

 

 Zatížení vřetena jako prut v rovině XY. 

A B 

𝐹𝑝𝑠
ሬሬሬሬሬԦ 

A 

B 

𝐹𝑝𝑠
ሬሬሬሬሬԦ 

∅𝐷𝑟𝑠 

𝐹𝑓𝑠
ሬሬሬሬሬԦ 𝑀𝑠

ሬሬሬሬሬԦ 

𝐹𝑓𝑠
ሬሬሬሬሬԦ 
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 Uvolnění prutu v rovině XY. 

Ohybový moment od soustružení: 

𝑀𝑠 = 𝐹𝑓𝑠 ∙ 𝐷𝑟𝑠 = 869,9 ∙
0,36

2
= 156,6 𝑁𝑚.   

Rovnice statické rovnováhy: 

∑ 𝐹𝑋 = 0 ∶  𝐹𝑓𝑠 − 𝐹𝐴𝑋2𝑠 = 0. 
  

∑ 𝐹𝑌 = 0 ∶  𝐹𝑝𝑠 − 𝐹𝐴𝑌𝑠 + 𝐹𝐵𝑌𝑠 = 0. 
  

∑ 𝑀𝐴 = 0 ∶  𝑀𝑠 + 𝐹𝐵𝑌𝑠 ∙ 𝑏 − 𝐹𝑝𝑠 ∙ 𝑎 = 0. 
  

Z rovnice statické rovnováhy si vyjádříme neznámé síly v reakcích: 

𝐹𝐴𝑋𝑠 = 𝐹𝑓𝑠 = 869,9 𝑁. 
  

𝐹𝐴𝑌𝑠 = 𝐹𝑝𝑠 + 𝐹𝐵𝑌𝑠 = 521,9 + 1362,7 = 1884,6 𝑁.   

𝐹𝐵𝑌𝑠 =
−𝑀𝑠 + 𝐹𝑝𝑠 ∙ 𝑎

𝑏
=

156,6 + 521,9 ∙ 0,1352

0,1667
= 1362,7 𝑁.   

VVÚ (Výpočet vnitřních účinků) pro interval I. a II. viz obr č. 53: 

𝑀𝑂𝑌𝐼 = 𝐹𝑝𝑠 ∙ 𝑥𝐼 − 𝑀𝑠  ;  𝑥𝐼 ∈ 〈0, 𝑎〉.  
  

𝑀𝑂𝑌𝐼𝐼 = 𝐹𝐵𝑌𝑠 ∙ 𝑥𝐼𝐼  ;   𝑥𝐼𝐼 ∈ 〈0, 𝑏〉. 
  

Pro odvození vztahu pro průhyb na začátku vřetena si vyjádříme funkce 𝑀𝑂𝑌𝐼 a 𝑀𝑂𝑌𝐼𝐼: 

𝑀𝑂𝑌𝐼(𝐹𝑐𝑠, 𝑥𝐼) = 𝐹𝑝𝑠 ∙ 𝑥𝐼 − 𝑀𝑠. 
  

𝑀𝑂𝑌𝐼𝐼(𝐹𝑐𝑠, 𝑥𝐼𝐼) = 𝐹𝐵𝑌𝑠 ∙ 𝑥𝐼𝐼 =
−𝑀𝑠 + 𝐹𝑝𝑠 ∙ 𝑎

𝑏
∙ 𝑥𝐼𝐼 .   

Odvození deformace je provedeno na základě Castiglianovy věty pro posuv ve směru 

působení síly 𝐹𝑝𝑠: 

𝜔𝑉𝑌𝑠(𝑏) = ∫
𝑀𝑂𝑌𝐼(𝐹𝑝𝑠, 𝑥𝐼)

𝐸 ∙ 𝐽𝐴

𝑎

0

∙
𝜕𝑀𝑂𝑌𝐼(𝐹𝑝𝑠, 𝑥𝐼)

𝜕𝐹𝑝𝑠
𝑑𝑥𝐼 + ∫

𝑀𝑂𝑌𝐼𝐼(𝐹𝑝𝑠, 𝑥𝐼𝐼)

𝐸 ∙ 𝐽𝐵

𝑏

0

∙
𝜕𝑀𝑂𝑌𝐼𝐼(𝐹𝑝𝑠, 𝑥𝐼𝐼)

𝜕𝐹𝑝𝑠
𝑑𝑥𝐼𝐼 , 

𝐹𝐴𝑌𝑠
ሬሬሬሬሬሬሬሬԦ 𝐹𝐴𝑋2𝑠

ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬԦ 

𝐹𝐵𝑌𝑠
ሬሬሬሬሬሬሬሬԦ 

𝑎 𝑏 

𝐹𝑝𝑠
ሬሬሬሬሬԦ 

𝐹𝑓𝑠
ሬሬሬሬሬԦ 𝑀𝑠

ሬሬሬሬሬԦ 

I. II. 
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𝜔𝑉𝑌𝑠(𝑏) =
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐴
∙ ∫(𝐹𝑝𝑠 ∙ 𝑥𝐼 − 𝑀𝑠)

𝑎

0

∙ 𝑥𝐼 𝑑𝑥𝐼 +
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐵
∫ (

−𝑀𝑠 + 𝐹𝑐𝑠 ∙ 𝑎

𝑏
∙ 𝑥𝐼𝐼)

𝑏

0

∙
𝑎 ∙ 𝑥𝐼𝐼

𝑏
 𝑑𝑥𝐼𝐼 , 

𝜔𝑉𝑌𝑠(𝑏) =
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐴
∙ ∫(𝐹𝑝𝑠 ∙ 𝑥𝐼

2 − 𝑀𝑠 ∙ 𝑥𝐼)

𝑎

0

𝑑𝑥𝐼 +
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐵
∫ (

−𝑀𝑠 ∙ 𝑎 + 𝐹𝑐𝑠 ∙ 𝑎2

𝑏2
∙ 𝑥𝐼𝐼

2)

𝑏

0

 𝑑𝑥𝐼𝐼 , 

𝜔𝑉𝑌𝑠(𝑏) =
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐴
∙ [𝐹𝑝𝑠 ∙

𝑥𝐼
3

3
− 𝑀𝑠 ∙

𝑥𝐼
2

2
]

0

𝑎

+
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐵
 [

−𝑀𝑠 ∙ 𝑎 + 𝐹𝑐𝑠 ∙ 𝑎2

𝑏2
∙

𝑥𝐼𝐼
3

3
]

0

𝑏

, 

𝜔𝑉𝑌𝑠(𝑏) =
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐴
∙ (𝐹𝑝𝑠 ∙

𝑎3

3
− 𝑀𝑠 ∙

𝑎2

2
− 𝐹𝑝𝑠 ∙

03

3
+ 𝑀𝑠 ∙

02

2
) +

1

𝐸 ∙ 𝐽𝐵

∙ (
−𝑀𝑠 ∙ 𝑎 + 𝐹𝑝𝑠 ∙ 𝑎2

𝑏2
∙

𝑏3

3
−

−𝑀𝑠 ∙ 𝑎 + 𝐹𝑝𝑠 ∙ 𝑎2

𝑏2
∙

03

3
),  

𝜔𝑉𝑌𝑠(𝑏) =
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐴
∙ (𝐹𝑝𝑠 ∙

𝑎3

3
− 𝑀𝑠 ∙

𝑎2

2
) +

1

𝐸 ∙ 𝐽𝐵
(

−𝑀𝑠 ∙ 𝑎 + 𝐹𝑝𝑠 ∙ 𝑎2

𝑏2
∙

𝑏3

3
),  

𝜔𝑉𝑌𝑠(𝑏) =
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐴
∙ (𝐹𝑝𝑠 ∙

𝑎3

3
− 𝑀𝑠 ∙

𝑎2

2
) +

b

𝐸 ∙ 𝐽𝐵 ∙ 3
((−𝑀𝑠 ∙ 𝑎 + 𝐹𝑝𝑠 ∙ 𝑎2)).   

Výsledná rovnice (44) popisuje deformaci na čele vřetena v XY od síly 𝐹𝑝𝑠. 

5.2.4 Deformace ložisek od soustružení 

Tuhost ložiska pro následující výčet byla uvedena pouze u ložiska (B) (viz obrázek č. 22 

v kapitole 4.4.1) od firmy Schaeffler. Po domluvě s vedoucím práce bude použita stejná 

tuhost i pro ložisko (A). Tuhost ložiska 𝑐𝑟 je 930 N ∙ μm. 

Deformace na ložiscích: 

𝜔𝐿𝐴𝑍𝑠(𝑏) =
𝐹𝐴𝑍𝑠(𝑏)

𝑐𝑟
.   

𝜔𝐿𝐵𝑍𝑠(𝑏) =
𝐹𝐵𝑍𝑠(𝑏)

𝑐𝑟
.   

𝜔𝐿𝐴𝑌𝑠(𝑏) =
𝐹𝐴𝑌𝑠(𝑏)

𝑐𝑟
.   

𝜔𝐿𝐵𝑌𝑠(𝑏) =
𝐹𝐵𝑌𝑠(𝑏)

𝑐𝑟
.   

 

 Schéma deformace na ložiscích v rovině XZ. 

𝑎 𝑏

b 

𝜔𝐿𝑍𝑠(𝑏) 
𝜔𝐿𝐴𝑍𝑠(𝑏) 

𝜔𝐿𝐵𝑍𝑠(𝑏) 
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Vliv deformace na čele vřetena od lokální deformace v ložisku je znázorněn na obr č. 54. 

Z tohoto obrázku jsou odvozeny rovnice (49) a (50).  

Deformace na čele vřetena od ložisek v ose z: 

𝜔𝐿𝑍𝑠(𝑏) =
(𝜔𝐿𝐴𝑍𝑠(𝑏) + 𝜔𝐿𝐵𝑍𝑠(𝑏)) ∙ 𝑎

𝑏
+ 𝜔𝐿𝐴𝑍𝑠(𝑏).   

Deformace na čele vřetena od ložisek v ose y: 

𝜔𝐿𝑌𝑠(𝑏) =
(𝜔𝐿𝐴𝑌𝑠(𝑏) + 𝜔𝐿𝐵𝑌𝑠(𝑏)) ∙ 𝑎

𝑏
+ 𝜔𝐿𝐴𝑌𝑠(𝑏).   

5.2.5 Celková deformace vřetena od soustružení 

Výsledné síly v reakcích pro 𝑏𝑝 = 166,7 𝑚𝑚: 

𝐹𝐴𝑋𝑠 = √𝐹𝐴𝑋1𝑠
2 + 𝐹𝐴𝑋2𝑠

2 = √02 + 869,92 = 869,9 𝑁.   

𝐹𝐴𝑠 = √𝐹𝐴𝑍𝑠
2 + 𝐹𝐴𝑌𝑠

2 = √3150,72 + 1884,52 = 3674,3 𝑁.   

𝐹𝐵𝑠 = √𝐹𝐵𝑍𝑠
2 + 𝐹𝐵𝑌𝑠

2 = √14112 + 1362,62 = 1961,5 𝑁.   

Celková deformace v ose z: 

𝜔𝑍𝑠(𝑏) = 𝜔𝑉𝑍𝑠(𝑏) + 𝜔𝐿𝑍𝑠(𝑏). 
  

Celková deformace v ose y: 

𝜔𝑌𝑠(𝑏) = 𝜔𝑉𝑌𝑠(𝑏) + 𝜔𝐿𝑌𝑠(𝑏). 
  

Výsledná deformace od vřetena a ložisek: 

𝜔𝑐𝑒𝑙𝑘,𝑠(𝑏) = √𝜔𝑍𝑠(𝑏)2 + 𝜔𝑌𝑠(𝑏)2. 
  

Výsledek z rovnice (56) je zobrazena na obr č. 55, kde je zobrazen průhyb čela vřetena 

v závislosti na vzdálenosti mez ložisky b. Optimální vzdálenost mezi ložisky vyšla z výpočtu 

1690 (± 20 mm). Tato hodnota je nerealizovatelná. Z návrhu vyšla jako optimální hodnota 

vzdálenosti ložisek 166,7 mm viz obr č. 46. Pro tuto vzdálenost vyšel průhyb 0,106 mm. 

Tab 15)  Minimální hodnota průhybu na čele vřetena 𝜔𝑐𝑒𝑙𝑘,𝑠(𝑏). [příloha č. 11] 

Parametr Jednotka Hodnota  Hodnota Hodnota 

b mm 1670 1690 1710 

𝝎𝒄𝒆𝒍𝒌,𝒔(𝒃) mm 0,014827 0,014825 0,014826 
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 Deformace na čele vřetena od soustružení 𝜔𝑐𝑒𝑙𝑘,𝑠(𝑏). [příloha č. 11] 

5.2.6 Deformace vřetena od vrtání 

Zatížení vřetena od procesu vrtání je zobrazen na obr č. 56. Pro usnadnění výpočtu a splnění 

prutových předpokladů přesuneme sílu 𝐹𝑡𝑣
ሬሬሬሬሬԦ na střed prutu a doplníme ji o moment síly 𝑀𝑣

ሬሬሬሬሬԦ. Po 

této úpravě bylo provedeno uvolnění prutu viz obr č. 58. Abychom mohli vypočítat průhyb na 

čele vřetena, byla zavede doplňková síla 𝐹𝐷
ሬሬሬሬԦ, která má velikost 0 N.  

 

 Zatížení vřetena při vrtání. 

 

 Upravené zatížení vřetena od vrtání. 

 

 Uvolnění prutu viz obr č. 56. 
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𝐹𝐴𝑌𝑣
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ሬሬሬሬሬሬሬሬԦ 

𝐹𝐵𝑣
ሬሬሬሬሬሬԦ 

𝑎 𝑏 

∅𝐷𝑟𝑣 

𝐹𝑡𝑣
ሬሬሬሬሬԦ 𝑀𝑣

ሬሬሬሬሬԦ 

𝐹𝐷
ሬሬሬሬԦ I. II. 
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Ohybový moment od vrtání: 

𝑀𝑣 = 𝐹𝑡𝑣 ∙
𝐷𝑟𝑣

2
= 7366,6 ∙

0,36

2
= 1326 𝑁𝑚.   

Rovnice statické rovnováhy: 

∑ 𝐹𝑋 = 0 ∶  𝐹𝑡𝑣 − 𝐹𝐴𝑋𝑣 = 0.   

∑ 𝐹𝑌 = 0 ∶  𝐹𝐷 − 𝐹𝐴𝑌𝑣 − 𝐹𝐵𝑣 = 0.   

∑ 𝑀𝐴 = 0 ∶  𝑀𝑣 − 𝐹𝐵𝑣 ∙ 𝑏 − 𝐹𝐷 ∙ 𝑎 = 0.   

Z rovnice statické rovnováhy si vyjádříme neznámé síly v reakcích: 

𝐹𝐴𝑋𝑣 = 𝐹𝑡𝑣 = 7366,6 𝑁. 
  

𝐹𝐴𝑌𝑣 = 𝐹𝐷 − 𝐹𝐵𝑣 = 0 + 9807,7 = 7954,4 𝑁. 
  

𝐹𝐵𝑣 =
𝑀𝑣 − 𝐹𝐷 ∙ 𝑎

𝑏
=

1326 + 0 ∙ 0,1352

0,1667
= 7954,7 𝑁.   

𝐹𝐷 = 0 𝑁. 
  

VVÚ (Výpočet vnitřních účinků) pro interval I. a II. Viz obr č. 58: 

𝑀𝑂𝑌𝐼 = 𝐹𝐷 ∙ 𝑥𝐼 − 𝑀𝑣  ;   𝑥𝐼 ∈ 〈0, 𝑎〉 
  

𝑀𝑂𝑌𝐼𝐼 = −𝐹𝐵𝑣 ∙ 𝑥𝐼𝐼  ;   𝑥𝐼𝐼 ∈ 〈0, 𝑏〉 
  

Pro odvození vztahu pro průhyb na začátku vřetena si vyjádříme funkce 𝑀𝑂𝑌𝐼 a 𝑀𝑂𝑌𝐼𝐼: 

𝑀𝑂𝑌𝐼(𝐹𝐷 , 𝑥𝐼) = 𝐹𝐷 ∙ 𝑥𝐼 − 𝑀𝑣. 
  

𝑀𝑂𝑌𝐼𝐼(𝐹𝐷 , 𝑥𝐼𝐼) = 𝐹𝐵𝑣 ∙ 𝑥𝐼𝐼 =
−𝑀𝑣 + 𝐹𝐷 ∙ 𝑎

𝑏
∙ 𝑥𝐼𝐼 .   

Odvození deformace je provedeno na základě Castiglianovy věty pro posuv ve směru 

působení síly 𝐹𝐷: 

𝜔𝑣𝑟𝑡(𝑏) = ∫
𝑀𝑂𝑌𝐼(𝐹𝐷 , 𝑥𝐼)

𝐸 ∙ 𝐽𝐴

𝑎

0

∙
𝜕𝑀𝑂𝑌𝐼(𝐹𝐷 , 𝑥𝐼)

𝜕𝐹𝐷
𝑑𝑥𝐼 + ∫

𝑀𝑂𝑌𝐼𝐼(𝐹𝐷 , 𝑥𝐼𝐼)

𝐸 ∙ 𝐽𝐵

𝑏

0

∙
𝜕𝑀𝑂𝑌𝐼𝐼(𝐹𝐷, 𝑥𝐼𝐼)

𝜕𝐹𝐷
𝑑𝑥𝐼𝐼 , 

𝜔𝑣𝑟𝑡(𝑏) =
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐴
∙ ∫(𝐹𝐷 ∙ 𝑥𝐼 − 𝑀𝑣)

𝑎

0

∙ 𝑥𝐼 𝑑𝑥𝐼 +
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐵
∫ (

−𝑀𝑣 + 𝐹𝐷 ∙ 𝑎

𝑏
∙ 𝑥𝐼𝐼)

𝑏

0

∙
𝑎 ∙ 𝑥𝐼𝐼

𝑏
 𝑑𝑥𝐼𝐼 , 

(Po derivaci momentů podle síly 𝐹𝐷 můžeme dát 𝐹𝐷 = 0.) 

𝜔𝑣𝑟𝑡(𝑏) =
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐴
∙ ∫(0 ∙ 𝑥𝐼 − 𝑀𝑣)

𝑎

0

∙ 𝑥𝐼 𝑑𝑥𝐼 +
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐵
∫ (

−𝑀𝑣 + 0 ∙ 𝑎

𝑏
∙ 𝑥𝐼𝐼)

𝑏

0

∙
𝑎 ∙ 𝑥𝐼𝐼

𝑏
 𝑑𝑥𝐼𝐼 , 
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𝜔𝑣𝑟𝑡(𝑏) =
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐴
∙ ∫(−𝑀𝑣

𝑎

0

∙ 𝑥𝐼) 𝑑𝑥𝐼 +
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐵
∫ (

−𝑀𝑣 ∙ 𝑎

𝑏2
∙ 𝑥𝐼𝐼

2)

𝑏

0

 𝑑𝑥𝐼𝐼 , 

𝜔𝑣𝑟𝑡(𝑏) =
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐴
∙ [−𝑀𝑣 ∙

𝑥𝐼
2

2
]

0

𝑎

+
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐵
 [

−𝑀𝑣 ∙ 𝑎

𝑏2
∙

𝑥𝐼𝐼
3

3
]

0

𝑏

, 

𝜔𝑣𝑟𝑡(𝑏) = −
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐴
∙ (𝑀𝑣 ∙

𝑎2

2
− 𝑀𝑣 ∙

02

2
) −

1

𝐸 ∙ 𝐽𝐵
(

𝑀𝑣 ∙ 𝑎

𝑏2
∙

𝑏3

3
−

𝑀𝑣 ∙ 𝑎

𝑏2
∙

03

3
),  

𝜔𝑣𝑟𝑡(𝑏) = −
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐴
∙ (𝑀𝑣 ∙

𝑎2

2
− 𝑀𝑣 ∙

02

2
) −

1

𝐸 ∙ 𝐽𝐵
(

𝑀𝑣 ∙ 𝑎

𝑏2
∙

𝑏3

3
−

𝑀𝑣 ∙ 𝑎

𝑏2
∙

03

3
),  

𝜔𝑣𝑟𝑡(𝑏) = −
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐴
∙ 𝑀𝑣 ∙

𝑎2

2
−

1

𝐸 ∙ 𝐽𝐵

𝑀𝑣 ∙ 𝑎

𝑏2
∙

𝑏3

3
 , 

𝜔𝑣𝑟𝑡(𝑏) = −
1

𝐸 ∙ 𝐽𝐴
∙ 𝑀𝑣 ∙

𝑎2

2
−

1

𝐸 ∙ 𝐽𝐵

𝑀𝑣 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏

3
.   

Výsledná rovnice (69) popisuje deformaci na čele vřetena od doplňkové 𝐹𝑡𝑣. 

5.2.7 Deformace ložisek od vrtání 

Jelikož jsou síly působící na ložiska stejně velké, stejně orientované a ložiska mají stejnou 

tuhost viz rovnice (70), bude deformace na čele vřetena rovna deformaci na ložisku:  

𝜔𝐿𝐴𝑌𝑣(𝑏) = 𝜔𝐿𝐵𝑌𝑣(𝑏) = 𝜔𝐿𝑌𝑣(𝑏).   

𝜔𝐿𝑌𝑣(𝑏) =
𝐹𝐵𝑌𝑣(𝑏)

𝑐𝑟
.   

5.2.8 Celková deformace vřetena od vrtání 

Celková deformace v ose y: 

𝜔𝑌𝑣(𝑏) = 𝜔𝑣𝑟𝑡(𝑏) + 𝜔𝐿𝑌𝑣(𝑏). 
  

Výsledná deformace od vřetena a ložisek: 

𝜔𝑐𝑒𝑙𝑘,𝑣(𝑏) = √𝜔𝑍𝑣(𝑏)2 + 𝜔𝑌𝑣(𝑏)2 = √02 + 𝜔𝑌𝑣(𝑏)2 = 𝜔𝑌𝑣(𝑏). 
  

Jelikož se v případě vrátní jedná o zatížení v jedné rovině je výsledná deformace (73) 

rovna deformaci v ose y. Výsledek z rovnice je zobrazen v obr č. 59. Průhyb při vzdálenosti 

ložisek z konstrukčního návrhu 166,7 mm je 0,027 mm. Optimální vzdálenost ložisek viz tab 

č. 16 vyšla 120 mm (± 5 mm). 

Tab 16)  Minimální hodnota průhybu na čele vřetena 𝜔𝑐𝑒𝑙𝑘,𝑣(𝑏)  od vrtání. [příloha č. 11] 

Parametr Jednotka Hodnota  Hodnota Hodnota 

b mm 115 120 125 

𝝎𝒄𝒆𝒍𝒌,𝒗(𝒃) mm 0,02674 0,026712 0,026725 
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 Deformace na čele vřetena od vrtání 𝜔𝑐𝑒𝑙𝑘,𝑣(𝑏). [příloha č. 11] 

5.3 Výpočet zatížení v pohonu nástroje 

Pro kontrolu ozubení na únavu a životnosti ložisek je třeba provést výpočet zatížení 

ozubených kol. Směru působení sil ve vzájemném styku ozubených kol závisí od směru 

otáčení motoru. S ohledem na náročnost výpočtu v této kapitole a dalších navazujících 

výpočtů bude provedena kontrola jen pro případ pravotočivých otáček nástroje. 

Tab 17)  Parametry převodu pro pohon nástroje. 

Parametr Značka  Hodnota Jednotka 

Přenášený kroutící moment od motoru č. 2 𝑀𝑚2 30 N ∙ m 

Roztečná kružnice pastorku č. 2 𝑑𝑚2 62 mm 

Roztečná kružnice OK č. 2 𝑑𝑂𝐾2 106 mm 

Roztečná kružnice OK č. 3 𝑑𝑂𝐾3 296  mm 

Roztečná kružnice OK č. 4 𝑑𝑂𝐾4 64 mm 

 

 Uvolnění ozubeného kola č. 2. 
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Zatížení OK č. 2 od motoru č. 2: 

𝐹𝑡𝑚2 =
2 ∙ 𝑀𝑚2

𝑑𝑚2

=
2 ∙ 30

0,062
= 967,74 𝑁.   

𝐹𝑟𝑚2 = 𝐹𝑡𝑚2 ∙ 𝑡𝑔(20°) = 𝐹𝑡𝑚2 ∙ 𝑡𝑔(20°) = 352,23 𝑁. 
  

Jelikož je OK č. 2 vložené kolo, které neodebírá žádný kroutící moment, pak musí platit 

rovnice (76) a (77). 

Zatížení OK č. 2 od OK č. 3: 

𝐹𝑡32 = 𝐹𝑡𝑚2 = 967,74 𝑁. 
  

𝐹𝑟32 = 𝐹𝑟𝑚2 = 352,23 𝑁. 
  

Pro výpočet výsledné síly působící na OK č. 2 v je třeba provést rozklad sil 𝐹𝑟32
ሬሬሬሬሬሬሬԦ a 𝐹𝑡32

ሬሬሬሬሬሬሬԦ  do 

směru sil 𝑅𝑋2
ሬሬሬሬሬሬԦ a 𝐹𝑌2

ሬሬሬሬሬሬԦ. Úhel 𝛼𝑎2 je dán vzájemnou polohou OK v modelu. 

Rozklad sil 𝐹𝑡32 a 𝐹𝑟32 do směru osy x a y: 

𝐹𝑡32𝑋 = 𝐹𝑡32 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛼𝑎2) = 967,74 ∙ 𝑠𝑖𝑛(19,3°) =  319,85 𝑁. 
  

𝐹𝑡32𝑌 = 𝐹𝑡32 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑎2) = 967,74 ∙ 𝑐𝑜𝑠(19,3°) = 912,36 𝑁. 
  

𝐹𝑟32𝑋 = 𝐹𝑟32 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑎2) = 352,23 ∙ 𝑐𝑜𝑠(19,3°) = 332,43 𝑁. 
  

𝐹𝑟32𝑌 = 𝐹𝑟32 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛼𝑎2) = 352,23 ∙ 𝑠𝑖𝑛(19,3°) =116,42 N. 
  

Výpočet x a y složky výsledné síly zatěžující OK č. 2: 

𝑅𝑋2 = −𝐹𝑡32 − 𝐹𝑡32𝑋 + 𝐹𝑟32𝑋 = −967,74 −  319,85 + 332,43 = −955 𝑁.    

𝑅𝑌2 = 𝐹𝑟32 − 𝐹𝑡32𝑌 − 𝐹𝑟32𝑌 = 352,23 −  912,36 − 116,42 = −677 𝑁.    

Výsledná síla zatěžující OK č. 2: 

𝑅2 = √𝑅𝑋2
2 + 𝑅𝑌2

2 = √(−955)2 + (−677)2 = 1171 𝑁.   

 

 

 Uvolnění ozubeného kola č. 3. 
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Pro výpočet výsledné síly zatěžující OK č. 3 je použit obdobný postup jako u OK č. 2. 

Zatížení OK č. 3 od OK č. 2: 

𝐹𝑡23 = 𝐹𝑟32 = 967,74 𝑁. 
  

𝐹𝑟23 = 𝐹𝑟32 = 352,23 𝑁. 
  

Zatížení OK č. 3 od OK č. 4: 

𝐹𝑡43 = 𝐹𝑡23 = 967,74 𝑁. 
  

𝐹𝑟43 = 𝐹𝑟23 = 352,23 𝑁. 
  

Rozklad sil 𝐹𝑡23 a 𝐹𝑟23 do směru osy x a y: 

𝐹𝑡23𝑋 = 𝐹𝑡23 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛼𝑎3) = 967,74 ∙ 𝑠𝑖𝑛(0,7°) = 11,8 𝑁. 
  

𝐹𝑡23𝑌 = 𝐹𝑡23 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑎3) = 967,74 ∙ 𝑠𝑖𝑛(0,7°) = 967,7 𝑁.  
  

𝐹𝑟23𝑋 = 𝐹𝑟23 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼𝑎3) = 352,23 ∙ 𝑐𝑜𝑠(0,7°) = 352,2 𝑁. 
  

𝐹𝑟23𝑌 = 𝐹𝑟32 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛼𝑎3) = 352,23 ∙ 𝑐𝑜𝑠(0,7°) = 4,3 𝑁. 
  

Výpočet x a y složky výsledné síly zatěžující OK č. 3: 

𝑅𝑋3 = 𝐹𝑡43 − 𝐹𝑡23𝑋 − 𝐹𝑟23𝑋 = 352,23 − 11,8 − 352,2 = −12 𝑁.   

𝑅𝑌3 = −𝐹t43 − 𝐹𝑡23𝑌 + 𝐹𝑟23𝑌 = −967,74 − 967,7 + 4,3 =  1931 𝑁.   

Výsledná síla zatěžující OK č. 3: 

𝑅3 = √𝑅𝑋3
2 + 𝑅𝑌3

2 = √(−12)2 + (1931)2 = 1931 𝑁.   

  

 

 Uvolnění ozubeného kola č. 4. 

Zatížení OK č. 4 od OK č. 3: 

𝐹𝑡34 = 𝐹𝑡43 = 𝑅𝑋4 = 967,74 𝑁. 
  

𝑅𝑋4
ሬሬሬሬሬሬԦ 

𝑅𝑌4
ሬሬሬሬሬሬԦ 𝐹𝑡34

ሬሬሬሬሬሬሬԦ 

𝐹𝑟34
ሬሬሬሬሬሬሬԦ 



 

67 

 

𝐹𝑟34 = 𝐹𝑟43 = 𝑅𝑌4 = 352,23 𝑁. 
  

Výsledná síla zatěžující OK č. 4: 

𝑅4 = √𝑅𝑋4
2 + 𝑅𝑌4

2 = √(967,74)2 + (352,23)2 = 1030 𝑁.   

5.4 Výpočet ložisek 

Ložiska, ve kterých je uloženo vřeteno, budou kontrolovány především na statickou únosnost, 

protože při zátěži se vřeteno neotáčí. Oproti tomu ložiska, ve který jsou uložena OK, budou 

kontrolována jen na životnost, protože ve statickém stavu nejsou zatěžovány.  

5.4.1 Ložisko A – hlavní vřeteno 

Stanovení statické únosnosti a životnosti ložiska je provedeno na základě vlastností 

v tab č. 18 a zatížení od obrábění viz tab č. 19.  

Tab 18)  Parametry křížového válečkového ložiska CRBC-14025 od firmy HIWIN. [25]  

Parametr Značka  Hodnota Jednotka 

Dynamická únosnost – radiální 𝑐𝑑𝑟𝐴 69 500 N 

Dynamická únosnost – axiální 𝑐𝑑𝑎𝐴 154 000 N 

Statická únosnost – radiální 𝑐𝑠𝑟𝐴 120 600 N 

Statická únosnost – axiální 𝑐𝑠𝑎𝐴 274 000 N 

Maximální provozní otáčky ložiska A 𝑛𝑚𝑎𝑥𝐿𝐴 350 ot ∙ min−1 

Tab 19)  Zatížení ložiska A od vrtání viz kapitola 5.2.6. 

Parametr Značka Hodnota Jednotka 

Zatížení v axiálním směru (61) 𝐹𝐴𝑋𝑣 7366,6 N 

Zatížení v radiálním směru (62) 𝐹𝐴𝑌𝑣 7954,4 N 

Statické ekvivalentní zatížení [25]: 

𝑃0𝐴 = 𝐹𝐴𝑌𝑣 + 0,44 ∙ 𝐹𝐴𝑋𝑣 = 11195,7 𝑁. 
  

Kontrola axiální statické únosnosti [25]: 

𝑠𝑟𝐴 =
𝑐𝑠𝑟𝐴

𝑃0𝐴
=

120600

11195,7
= 10,8.   

Dynamické ekvivalentní zatížení [25]: 

𝐹𝐴𝑋𝑣

𝐹𝐴𝑌𝑣
=

7366,6

7954,4
= 0,93 ≤ 1,5 𝑝𝑎𝑘 𝑋 = 1, 𝑌 = 0,45.   

𝑃𝐴 = 𝐹𝐴𝑌𝑣 + 0,45 ∙ 𝐹𝐴𝑋𝑣 = 7954,4 + 0,45 ∙ 7366,6 = 11269,4 𝑁.   

Hodinová životnost ložiska [25]:  

𝐿ℎ𝐿𝐴 =
106

60 ∙ 𝑛𝐷
∙ (

𝐶

𝑃
)

10
3

=
106

60 ∙ 𝑛𝐷
∙ (

𝑐𝑑𝑟𝐴

𝑃𝐴
)

10
3

=
106

60 ∙ 100
∙ (

69 500

11 269,4
)

10
3

= 71690 ℎ.   
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Únosnost a životnost ložiska A je dostačující.  

5.4.2 Ložisko B – hlavní vřeteno 

Kontrola statické únosnosti a životnosti ložiska je provedena na základě vlastností v tab č. 20. 

Tab 20)  Parametry radiálního válečkového ložiska N1918-K-M1-SP od firmy 

Schaeffler.  

Parametr Značka  Hodnota Jednotka 

Dynamická únosnost – radiální 𝑐𝑑𝑟𝐵 51 000 N 

Statická únosnost – radiální 𝑐𝑠𝑟𝐵 75 000 N 

Maximální provozní otáčky ložiska B  𝑛𝑚𝑎𝑥𝐿𝐵 8 500 ot ∙ min−1 

Kontrola radiální statické únosnosti (𝐹𝐵𝑌𝑣 viz tab č. 19): 

𝑠𝑟𝐵 =
𝑐𝑠𝑟𝐵

𝐹𝐵𝑌𝑣
=

75000

7954,4
= 9,4.   

Hodinová životnost ložiska:  

𝐿ℎ𝐿𝐵 = (
𝑐𝑑𝑟𝐵

𝐹𝐵𝑌𝑣
)

10
3

∙ (
106

60 ∙ 𝑛𝐷
) = (

51000

7954,4
)

10
3

∙ (
106

60 ∙ 100
) = 81606,5 ℎ.   

Únosnost a životnost ložiska B je dostačující.  

5.4.3 Ložisko L2 – pohon nástroje 

Tab 21)  Parametry radiálního kuličkového ložiska 61907-2RSR od firmy Schaeffler.  

Parametr Značka  Hodnota Jednotka 

Dynamická únosnost – radiální 𝑐𝑑𝑟2 10 100 N 

Max. otáčky ložiska 𝑛𝑚𝑎𝑥𝐿2 6 800 ot ∙ min−1 

Otáčky motoru 𝑛 𝑚2 4000 ot ∙ min−1 

Síla od ozubení (84) 𝑅2 1171 N 

Převodový poměr: 

𝑖𝐿2 =
𝑑2

𝑑𝑚
=

0,106

0,062
= 1,71.   

Otáčky ložiska: 

𝑛𝐿2 =
𝑛 𝑚2

𝑖𝐿2
=

4000

1,71
= 2339,6 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1. 

  

Síla působící na ložisko: 

𝐹𝐿2 =
𝑅2 

2
=

1171

2
= 585,5 𝑁.   

Hodinová životnost ložiska:  

𝐿ℎ𝐿2 = (
𝑐𝑑𝑟2

𝐹𝐿2
)

3

∙ (
106

60 ∙ 𝑛𝐿2
) = (

10 100

585,5 
)

3

∙ (
106

60 ∙ 2339,6
) = 36560 ℎ.   
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Životnost ložiska L2 je dostačující.  

5.4.4 Ložisko L3 – pohon nástroje 

Tab 22)  Parametry radiálního kuličkového ložiska CSCU080-2RS od firmy Scheaffler.  

Parametr Značka  Hodnota Jednotka 

Dynamická únosnost – radiální 𝑐𝑑𝑟3 10 000 N 

Max. otáčky ložiska 𝑛𝑚𝑎𝑥𝐿3 1 290 ot ∙ min−1 

Otáčky motoru 𝑛 𝑚2 4000 ot ∙ min−1 

Síla od ozubení (95) 𝑅3 1931  N 

Převodový poměr: 

𝑖𝐿3 =
𝑑3

𝑑𝑚
=

0,296

0,062
= 4,774.   

Otáčky ložiska: 

𝑛𝐿3 =
𝑛 𝑚2

𝑖𝐿3
=

4000

4,774
= 837,84 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1.   

Síla působící na ložisko: 

𝐹𝐿3 =
𝑅3 

2
=

1931 

2
= 965,5 𝑁.   

Hodinová životnost ložiska:  

𝐿ℎ𝐿3 = (
𝑐𝑑𝑟3

𝐹𝐿3
)

3

∙ (
106

60 ∙ 𝑛𝐿3
) = (

10 000

965,5 
)

3

∙ (
106

60 ∙ 837,84
) = 22097 ℎ.   

Životnost ložiska L3 je dostačující.  

5.4.5 Ložisko L4 – pohon nástroje 

Tab 23)  Parametry křížového válečkového ložiska 61809-2RSR-Y od firmy Schaeffler. 

Parametr Značka  Hodnota Jednotka 

Dynamická únosnost – radiální 𝑐𝑑𝑟4 7 000 N 

Max. otáčky ložiska 𝑛𝑚𝑎𝑥𝐿4 5 400 ot ∙ min−1 

Otáčky motoru 𝑛 𝑚2 4000 ot ∙ min−1 

Síla od ozubení (98) 𝑅4 1030  mm 

Převodový poměr: 

𝑖𝐿4 =
𝑑4

𝑑𝑚
=

0,064

0,062
= 1,032.   

Otáčky ložiska: 

𝑛𝐿4 =
𝑛 𝑚2

𝑖𝐿4
=

4000

1,032
= 3875 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1.   
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Síla působící na ložisko: 

𝐹𝐿4 =
𝑅4 

2
=

1030 

2
= 515 𝑁.   

Hodinová životnost ložiska:  

𝐿ℎ𝐿4 = (
𝑐𝑑𝑟4

𝐹𝐿4
)

3

∙ (
106

60 ∙ 𝑛𝐿4
) = (

7 000

515 
)

3

∙ (
106

60 ∙ 3875
) = 10 805 ℎ.   

Při srovnání životnosti ložisek pro pohon nástroje (L2, L3 a L4) má nejnižší životnost 

ložisko L4. Ohledem na zajištění životnosti ložiska nad 10 000 hodin bylo nutné snížit 

přenášený kroutící moment z požadovaných 40 Nm (viz tab č. 7) na 30 Nm.  

5.5 Doba výměny nástroje 

Pro výpočet doby výměny nástroje je níže odvozena rovnice (125), která je sestavena na 

základě metody redukce. Pro rozběh bude uvažován konstantní moment motoru. Motor se 

bude rozbíhat s konstantním zrychlením. Výsledný výpočet je proveden pro přechod do 

sousední indexovací pozice. Moment setrvačnosti vřetena 𝐼𝑣 viz tab č. 24 je dán z CAD 

modelu, který dále obsahuje disk, věnec s Hirthovým ozubením (B), OK č. 4, svěrné pouzdro, 

kroužek axiálního ložiska, držáky nástrojů viz model RH [příloha č. 1], matice pro předepnutí 

axiálního ložiska a příruba pro předepnutí svěrného pouzdra.  

Tab 24)  Vstupní parametry pro výpočet doby přechodu do sousední indexovací pozice.  

Parametr Značka  Hodnota Jednotka 

Moment setrvačnosti vřetena 𝐼𝑣 4,01 kg ∙ m2 

Moment setrvačnosti pastorku 𝐼𝑚𝐴2 0,002 kg ∙ m2 

Moment setrvačnosti motoru 𝐼𝑚𝐴1 0,00419 kg ∙ m2 

Kroutící moment od mot. č. 1 (v režimu přetížení) 𝑀𝑚1 51,523  Nm 

Polovina úhlové dráhy do sousední indexovací 

pozice (15°) 
𝜑𝑣 0,13 rad 

Poloměr roztečné kružnice OK č. 1 𝑅𝑣 107,25 mm 

Poloměr roztečné kružnice pastorku č. 1 𝑅𝑚1 42,63 mm 

Účinnost valivých ložisek 𝜂𝑙 0,98 - 

Účinnost vloženého převodu 𝜂𝑝 0,96 - 

Účinnost převodové skříně 𝜂𝑠 0,9 - 
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 Dynamické schéma pohonu vřetena 

Vyjádření úhlové rychlosti 𝜔𝑣 jako funkci 𝜔𝑣(𝜔𝑚): 

𝑣𝑣 = 𝑣𝑚 => 𝜔𝑣 ∙ 𝑅𝑣 = 𝜔𝑚 ∙ 𝑅𝑚1 => 𝜔𝑣 = 𝜔𝑚 ∙
𝑅𝑚1

𝑅𝑣
; 𝑖 =

𝑅𝑣

𝑅𝑚1
 

𝜔𝑣 = 𝜔𝑚 ∙
1

𝑖
   

Rovnice pro moment síly na redukovaném tělese: 

𝑀𝑟𝑒𝑑,𝑚1 = 𝐼𝑟𝑒𝑑,𝑚1 ∙ 𝛼𝑚. 
  

Moment setrvačnosti redukovaný na motoru: 

𝐸𝑘,𝑠𝑜𝑢𝑠𝑡𝑎𝑣𝑦 = 𝐸𝑘,𝑟𝑒𝑑.   

1

2
∙ 𝐼𝑣 ∙ 𝜔𝑣

2 +
1

2
∙ 𝐼𝑚 ∙ 𝜔𝑚

2 =
1

2
∙ 𝐼𝑟𝑒𝑑 ∙ 𝜔𝑚

2  

1

2
∙ 𝐼𝑣 ∙ 𝜔𝑚

2 ∙
1

𝑖2
+

1

2
∙ 𝐼𝑚 ∙ 𝜔𝑚

2 =
1

2
∙ 𝐼𝑟𝑒𝑑 ∙ 𝜔𝑚 

2  

𝐼𝑟𝑒𝑑,𝑚1  = 𝐼𝑚 + 𝐼𝑣 ∙
1

𝑖2
= (𝐼𝑚1 + 𝐼𝑚2) + 𝐼𝑣 ∙

1

𝑖2
= 

               = (0,00419 + 0,002) + 4,01 ∙
1

2,52 =  0,63819 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2. 
  

Zrychlení motoru: 

𝑃𝑠𝑜𝑢𝑠𝑡𝑎𝑣𝑦 = 𝑃𝑟𝑒𝑑.   

𝑀𝑚 ∙ 𝜔𝑚 = 𝑀𝑟𝑒𝑑,𝑚1 ∙ 𝜔𝑚 => 𝑀𝑚 = 𝑀𝑟𝑒𝑑,𝑚1 => 𝑀𝑚 = 𝐼𝑟𝑒𝑑,𝑚1 ∙ 𝛼𝑚. 

𝛼𝑚 =
𝑀𝑚

𝐼𝑟𝑒𝑑,𝑚1
=

51,523 ∙ 0,8664

0,63819
= 68,9 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−2.   

Po třetí integraci úhlového zrychlení podle času získáme následující vztah (uvažujeme 

nulovou počáteční úhlovou rychlost a nulovou počáteční úhlovou dráhu): 

𝑅𝑣 

𝑅𝑚1 

𝐼𝑚 
𝐼𝑣 

𝑀𝑚 

𝜔𝑚, 𝛼𝑚 

𝜔𝑣, 𝛼𝑣 
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𝜑𝑚 =
1

2
∙ 𝛼𝑚 ∙ 𝑡2.   

𝜑𝑚 =
1

2
∙ 𝛼𝑚 ∙ 𝑡2 => 𝑡2 =

𝜑𝑚 ∙ 2

𝛼𝑚
=> 𝑡 = √

𝜑𝑚 ∙ 2

𝛼𝑚
=> 𝑡 = √

𝜑𝑣 ∙ 𝑖 ∙ 2

𝛼𝑚
, 

𝜑𝑣 ∙ 𝑅𝑣 = 𝜑𝑚 ∙ 𝑅𝑚 => 𝜑𝑚 = 𝜑𝑣 ∙
𝑅𝑣

𝑅𝑚1
; 𝑖 =

𝑅𝑣

𝑅𝑚1
=> 𝜑𝑚 = 𝜑𝑣 ∙ 𝑖, 

𝑡15° = √
𝜑𝑣 ∙ 𝑖 ∙ 2

𝛼𝑚
= √

0,13 ∙ 2,5 ∙ 2

68,9
= 0,097 𝑠.   

Doba přechodu do sousední indexovací pozice: 

𝑡30° = 𝑡15° ∙ 2 = 0,194 𝑠. 
  

Doba výměny za nástroj v sousední poloze je 0,194 s. 

5.6 Doba rozběhu vřetena nástroje 

Pomocí metody redukce je odvozena rovnice (132), která redukuje moment setrvačnosti na 

osu motoru č. 2. 

Tab 25)  Parametry pro výpočet rozběhu vřetena pro pohon nástroje. 

Parametr Značka  Hodnota Jednotka 

Moment setrvačnosti motoru č. 2 𝐼𝑚𝐵1 1,29∙ 10−3 kg ∙ m2 

Moment setrvačnosti pastorku č. 2 𝐼𝑚𝐵2 0,33 ∙ 10−3 kg ∙ m2 

Moment setrvačnosti OK č. 2 𝐼𝐵2 0,002 kg ∙ m2 

Moment setrvačnosti OK č. 3 𝐼𝐵3 0,111 kg ∙ m2 

Moment setrvačnosti OK č. 4 𝐼𝐵4 0,33 ∙ 10−3 kg ∙ m2 

Jmenovitý krouticí moment od motoru č. 2 (S1) 𝑀𝑚𝐵 16 N ∙ m 

Poloměr roztečné kružnice pastorku č. 2 𝑅𝑚2 31 mm 

Poloměr roztečné kružnice OK č. 2 𝑅𝐵2 53 mm 

Poloměr roztečné kružnice OK č. 3 𝑅𝐵3 148 mm 

Poloměr roztečné kružnice OK č. 4 𝑅𝐵4 32 mm 
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 Dynamické schéma pohonu adaptéru nástroje. 

Vyjádření úhlové rychlosti 𝜔𝐵2, 𝜔𝐵3 𝑎 𝜔𝐵4 jako funkce 𝜔𝐵2(𝜔𝑚), 𝜔𝐵3(𝜔𝑚) a 𝜔𝐵4(𝜔𝑚): 

𝑣𝑚𝐵 = 𝑣𝐵2 => 𝜔𝑚𝐵 ∙ 𝑅𝑚𝐵 = 𝜔𝐵2 ∙ 𝑅2 => 𝜔2 = 𝜔𝑚 ∙
𝑅𝑚

𝑅2
, 

𝜔𝐵2 = 𝜔𝑚𝐵 ∙
𝑅𝑚𝐵

𝑅𝐵2
.   

𝑣𝐵3 = 𝑣𝐵2 => 𝜔𝐵3 ∙ 𝑅𝐵3 = 𝜔𝐵2 ∙ 𝑅𝐵2 => 𝜔𝐵3 = 𝜔𝐵2 ∙
𝑅𝐵2

𝑅𝐵3
=>, 

𝜔𝐵3 = 𝜔𝑚𝐵 ∙
𝑅𝑚𝐵

𝑅𝐵2
∙

𝑅𝐵2

𝑅𝐵3
, 

𝜔𝐵3 = 𝜔𝑚𝐵 ∙
𝑅𝑚𝐵

𝑅𝐵3
.   

𝑣𝐵4 = 𝑣𝐵3 => 𝜔𝐵4 ∙ 𝑅𝐵4 = 𝜔𝐵3 ∙ 𝑅𝐵3 => 𝜔𝐵4 = 𝜔𝐵3 ∙
𝑅𝐵3

𝑅𝐵4
=>, 

𝜔𝐵4 = 𝜔𝐵𝑚 ∙
𝑅𝑚𝐵

𝑅𝐵3
∙

𝑅𝐵3

𝑅𝐵4
, 

𝜔𝐵4 = 𝜔𝑚𝐵 ∙
𝑅𝑚𝐵

𝑅𝐵4
.   

Moment setrvačnosti redukovaný na motoru: 

𝐸𝑘,𝑠𝑜𝑢𝑠𝑡𝑎𝑣𝑦𝐵 = 𝐸𝑘,𝑟𝑒𝑑𝐵,   

1

2
∙ 𝐼𝑚𝐵 ∙ 𝜔𝑚𝐵

2 +
1

2
∙ 𝐼𝐵2 ∙ 𝜔𝐵2

2 +
1

2
∙ 𝐼𝐵3 ∙ 𝜔𝐵3

2 +
1

2
∙ 𝐼𝐵4 ∙ 𝜔𝐵4

2 =
1

2
∙ 𝐼𝑟𝑒𝑑,𝑚2 ∙ 𝜔𝑚𝐵

2 , 

𝑅𝑚𝐵 

𝑅𝐵2 

𝑅𝐵3 

𝑅𝐵4 

𝐼𝐵3 

𝐼𝐵2 

𝐼𝑚𝐵 

𝐼𝐵4 

𝜔𝐵3, 𝛼𝐵3 

𝜔𝐵2, 𝛼𝐵2 

𝜔𝑚𝐵, 𝛼𝑚𝐵 

𝜔𝐵4, 𝛼𝐵4 

𝑀𝑚𝐵 
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1

2
∙ 𝐼𝑚𝐵 ∙ 𝜔𝑚𝐵

2 +
1

2
∙ 𝐼2 ∙ 𝜔𝑚

2 ∙ (
𝑅𝑚

𝑅2
)

2

+
1

2
∙ 𝐼𝐵3 ∙ 𝜔𝑚𝐵

2 ∙ (
𝑅𝑚𝐵

𝑅𝐵3
)

2

+
1

2
∙ 𝐼𝐵4 ∙ 𝜔𝑚𝐵

2 ∙ (
𝑅𝑚𝐵

𝑅𝐵4
)

2

=
1

2
∙ 𝐼𝑟𝑒𝑑,𝑚2 ∙ 𝜔𝑚𝐵

2 , 

𝐼𝑟𝑒𝑑,𝑚2  = 𝐼𝑚𝐵 + 𝐼𝐵2 ∙ (
𝑅𝑚𝐵

𝑅𝐵2
)

2

+ 𝐼𝐵3 ∙ (
𝑅𝑚𝐵

𝑅𝐵3
)

2

+ 𝐼𝐵4 ∙ (
𝑅𝑚𝐵

𝑅𝐵4
)

2

,   

𝐼𝑟𝑒𝑑,𝑚2  = (1,29 ∙ 10−3 + 0,33 ∙ 10−3) + 0,002 ∙ (
0,031

0,053
)

2

 

             +0,111 ∙ (
0,031

0,148
)

2

+ 0,33 ∙ 10−3 ∙ (
0,031

0,032
)

2

= 0,0075 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2. 

  

Výpočet celkové účinnosti: 

𝜂𝑐𝑒𝑙𝑘,𝐵 = 𝜂𝑝 ∙ 𝜂𝑠
2 ∙ 𝜂𝑙

2 = 0,96 ∙ 0,92 ∙ 0,982 = 0,747. 
  

Doba rozběhu na 4000 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 (zatížení motoru S1) [1] (otáčky motoru č.2 𝑛 jsou 

uvedeny v 𝑜𝑡 ∙ 𝑠−1): 

𝑡𝐵 =
𝐼𝑟𝑒𝑑,𝑚2 ∙ 𝑛 ∙ 𝜋 ∙ 2

𝑀𝑚𝐵 ∙ 𝜂𝑐𝑒𝑙𝑘,𝐵
=

0,0075 ∙ 66,7 ∙ 𝜋 ∙ 2

14,2 ∙ 0,747
= 0,296 𝑠.   

Doba rozběhu z 0  na  4000 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1  je  0,296 s. 

5.7 Výpočet čelního ozubení 

Pro kontrolou ozubených kol s čelním zubením byl použit výpočtový program MITCalc.  

Výpočet pomocí tohoto softwaru byl zvolen z důvodu velkého obsahu výpočtů. Je třeba brát 

v potaz, že v rámci práce je třeba ověřit návrh šesti ozubených kol. 

Jelikož MITCalc neumožnuje zahrnout do jednoho výpočtu celý převod pro pohon 

nástroje, byl výpočet rozdělen na dvě části. V první část zahrnuje výpočet pastorku a 

ozubeného kola č. 2, a druhá výpočet OK č. 3 a č. 4. Při tomto výpočtu nejsou zahrnuty síly 

𝐹𝑟32
ሬሬሬሬሬሬሬԦ, 𝐹𝑟32

ሬሬሬሬሬሬሬԦ ,𝐹𝑟32
ሬሬሬሬሬሬሬԦ a 𝐹𝑟32

ሬሬሬሬሬሬሬԦ, které působí ve styku OK č. 2 a č. 3 viz obr č. 60 v kapitole č. 5.3. 

Proto je třeba při výpočtu uvažovat dvojnásobný požadavek na trvanlivost ozubení. 

5.7.1 Pastorek č. 1 – pohon hlavního vřetena 

V programu MITCalc není možné simulovat zatížení při rozběhu vřetena. Vypočet platí pro 

situaci, kdy soukolí přenáší daný výkon pří daných otáčkách a převodovém poměru. Na 

základě těchto zadaných hodnot je vypočítán potřebný kroutící moment na pastorku a OK. 

Z tohoto důvodu jsou ve výpočtu otáčky nastaveny tak, abychom dosáhli požadovaného 

zatížení od kroutícího momentu, které je soukolím přenášeno.  

Tab 26)  Vstupní parametry výpočtu pastorku č. 1 a ozubeného kola č. 1. [Příloha č. 8] 

Parametr Značka  Hodnota Jednotka 

Přenášený výkon od motoru č.1 𝑃𝑚1 7,4 kW 

Otáčky pastorku č.1 𝑛𝑝1 1380 ot ∙ min−1 



 

75 

 

Otáčky OK č. 1 𝑛𝑜𝑘1 548,5 ot ∙ min−1 

Převodový poměr 𝑖𝑚1 2,5 − 

Kroutící moment na pastorku č. 1 𝑀𝑝1 51,2 N ∙ m 

Kroutící moment na OK č. 1 𝑀𝑂𝐾1 128,06 N ∙ m 

Koeficient jednorázového přetížení 𝐾𝐴 2 - 

Požadovaná životnost 𝐿ℎ1 10 000 h 

Tab 27)  Výsledky výpočtu pastorku č. 1 pohonu hlavního vřetena. [Příloha č. 8] 

Parametr Značka  Hodnota Jednotka 

Bezpečnost únavy v dotyku 𝑆𝐻,𝑝1 2,24 − 

Bezpečnost únavy v ohybu 𝑆𝐹,𝑝1 5,12 − 

Bezpečnost v dotyku při jednorázovém přetížení 𝑆𝐻𝑠𝑡,𝑝1 3,1 − 

Bezpečnost v ohybu při jednorázovém přetížení 𝑆𝐹𝑠𝑡,𝑝1 10,54 − 

5.7.2 Ozubeného kolo č. 1 – pohon hlavního vřetena 

Vstupní hodnoty výpočtu jsou uvedeny v tab č. 26. 

Tab 28)  Výsledky výpočtu ozubeného kola pohonu hlavního vřetena. [Příloha č. 8] 

Parametr Značka  Hodnota Jednotka 

Bezpečnost únavy v dotyku 𝑆𝐻,𝑂𝐾1 2,39 − 

Bezpečnost únavy v ohybu 𝑆𝐹,𝑂𝐾1 4,94 − 

Bezpečnost v dotyku při jednorázovém přetížení 𝑆𝐻𝑠𝑡,𝑂𝐾1 3,2 − 

Bezpečnost v ohybu při jednorázovém přetížení 𝑆𝐹𝑠𝑡,𝑂𝐾1 9,94 − 

5.7.3 Pastorek č. 2 – pohon nástroje 

Vstupní parametry výpočtu pastorku č. 2 jsou dány v tab č. 28. Jak již bylo zmíněno ve 

výpočtu byla uvažována dvojnásobná životnost 40 000 h. 

Tab 29)  Vstupní parametry výpočtu pastorku č. 2 a ozubeného kola č. 2. [Příloha č. 9] 

Parametr Značka  Hodnota Jednotka 

Přenášený výkon od motoru č. 2 𝑃𝑚2 16,750 kW 

Otáčky pastorku 𝑛𝑝2 4000 ot ∙ min−1 

Otáčky ozubeného kola 𝑛𝑂𝐾2 2339,6 ot ∙ min−1 

Převodový poměr 𝑖𝐿2 1,7 − 

Kroutící moment na pastorku č. 2 𝑀𝑝2 40 N ∙ m 

Kroutící moment na OK č. 2 𝑀𝑂𝐾2 67,9 N ∙ m 

Koeficient jednorázového přetížení 𝐾𝐴 2 - 

Požadovaná životnost 𝐿ℎ2 40 000 h 
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Tab 30)  Výsledky výpočtu pastorku č. 2 pohonu nástroje. [Příloha č.9] 

Parametr Značka  Hodnota Jednotka 

Bezpečnost únavy v dotyku 𝑆𝐻,𝑝2 1,39 − 

Bezpečnost únavy v ohybu 𝑆𝐹,𝑝2 2,57 − 

Bezpečnost v dotyku při jednorázovém přetížení 𝑆𝐻𝑠𝑡,𝑝2 2,13 − 

Bezpečnost v ohybu při jednorázovém přetížení 𝑆𝐹𝑠𝑡,𝑝2 5,5 − 

5.7.4 Ozubeného kolo č. 2 – pohon nástroje 

Vstupní parametry výpočtu jsou uvedeny v tab č. 29. 

Tab 31)  Výsledky výpočtu ozubeného kola č. 2. [Příloha č. 9] 

Parametr Značka  Hodnota Jednotka 

Bezpečnost únavy v dotyku 𝑆𝐻,𝑂𝐾2 1,45 − 

Bezpečnost únavy v ohybu 𝑆𝐹,𝑂𝐾2 2,41 − 

Bezpečnost v dotyku při jednorázovém přetížení 𝑆𝐻𝑠𝑡,𝑂𝐾2 2,18 − 

Bezpečnost v ohybu při jednorázovém přetížení 𝑆𝐹𝑠𝑡,𝑂𝐾2 5,08 − 

5.7.5 Ozubeného kolo č. 3 – pohon nástroje 

Vstupní parametry výpočtu pastorku č. 3 jsou dány tab č. 32 a výsledky v tab č. 33. 

Tab 32)  Vstupní parametry výpočtu ozubeného kola č. 3 a č. 4. [Příloha č.7] 

Parametr Značka  Hodnota Jednotka 

Přenášený výkon od motoru č. 2 𝑃𝑚2 16,750 kW 

Otáčky OK č. 3 𝑛𝑜𝑘3 4000 ot ∙ min−1 

Otáčky OK č. 4 𝑛𝑜𝑘4 867,7 ot ∙ min−1 

Převodový poměr 𝑖43 4,61 − 

Kroutící moment na OK č. 4 𝑀𝑂𝐾4 40 N ∙ m 

Kroutící moment na OK č. 3 𝑀𝑂𝐾3 184 N ∙ m 

Koeficient jednorázového přetížení 𝐾𝐴 2 − 

Požadovaná životnost 𝐿ℎ2 40 000 h 

Tab 33)  Výsledky výpočtu ozubeného kola č. 3. [Příloha č. 7] 

Parametr Značka  Hodnota Jednotka 

Bezpečnost únavy v dotyku 𝑆𝐻,𝑂𝐾3 1,73 − 

Bezpečnost únavy v ohybu 𝑆𝐹,𝑂𝐾3 2,33 − 

Bezpečnost v dotyku při jednorázovém přetížení 𝑆𝐻𝑠𝑡,𝑂𝐾3 2,49 − 

Bezpečnost v ohybu při jednorázovém přetížení 𝑆𝐹𝑠𝑡,𝑂𝐾3 4,91 − 

5.7.6 Ozubeného kolo č.4 – pohon nástroje 

Vstupní parametry výpočtu jsou uvedeny v tab č. 32. 
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Tab 34)  Výsledky výpočtu ozubeného kola č. 4. [Příloha č. 7] 

Parametr Značka  Hodnota Jednotka 

Bezpečnost únavy v dotyku 𝑆𝐻,𝑂𝐾4 1,58 − 

Bezpečnost únavy v ohybu 𝑆𝐹,𝑂𝐾4 2,32 − 

Bezpečnost v dotyku při jednorázovém přetížení 𝑆𝐻𝑠𝑡,𝑂𝐾4 2,4 − 

Bezpečnost v ohybu při jednorázovém přetížení 𝑆𝐹𝑠𝑡,𝑂𝐾4 5,08 − 

5.8 Výpočet svěrného pouzdra 

Výpočet pro návrh pouzdra vychází z podkladů výrobce T.E.A. TECHNIK [29]. Ve výpočtu 

je proveden výpočet únosnosti navrženého pouzdra. V závěru je provedena kontrola 

bezpečnosti.  

Tab 35)  Parametry svěrného pouzdra TLK300. [29] 

Parametr Značka  Hodnota Jednotka 

Vnější průměr svěrného pouzdra 𝐷𝑠𝑣𝑝 84 mm 

Vnitřní průměr svěrného pouzdra 𝑑𝑠𝑣𝑝 75 mm 

Předepínací síla 𝐹𝑠𝑣𝑝𝑃 34 700 N 

Celková síla 𝐹𝑠𝑣𝑝𝐶 209 600 N 

Axiální síla 𝐹𝑠𝑣𝑝𝐴 38 600 N 

Kroutící moment 𝑀𝑠𝑣𝑝,𝐷 1 450 N ∙ m 

Síla od šroubu M8 – 12.9 𝐹𝑠𝑣𝑝𝑆 27 900 N 

Počet šroubů 𝑖𝑠𝑣𝑝𝑆 6 − 

Celková síla do šroubů: 

𝐹𝑠𝑣𝑝𝑆𝐶 = 𝐹𝑠𝑣𝑝𝑆 ∙ 𝑖𝑠𝑣𝑝𝑆 = 27 900 ∙ 6 = 167 400 𝑁. 
  

Max. kroutící moment přenesený svěrným pouzdrem: 

𝑀𝑠𝑣𝑝,𝑚𝑎𝑥 =
(𝐹𝑠𝑣𝑝𝑆𝐶 − 𝐹𝑠𝑣𝑝𝑃) ∙ 0,12 ∙ 𝑑𝑠𝑣𝑝

0,54 ∙ 2
=   

𝑀𝑠𝑣𝑝,𝑚𝑎𝑥 =
(167 400 − 34 700) ∙ 0,12 ∙ 0,075

0,54 ∙ 2
= 1105,8 𝑁.   

Bezpečnost v závislosti na dovoleném kroutícím momentu pouzdra a max. kroutícího 

momentu přeneseného pouzdrem: 

𝑠𝑠𝑣𝑝 =
𝑀𝑠𝑣𝑝,𝐷

𝑀𝑠𝑣𝑝,𝑚𝑎𝑥
=

1 450

1105,8
= 1,31. 

  

Bezpečnost v závislosti na maximálním kroutícím momentu pouzdra a kroutícího momentu 

přenášeného na hlavní vřeteno od motoru: 

𝑠𝑠𝑣𝑝 =
𝑀𝑠𝑣𝑝,𝑚𝑎𝑥

𝑀𝑉
=

𝑀𝑠𝑣𝑝,𝑚𝑎𝑥

𝑖 ∙ 𝑀𝑚2
=

1105,8

2,5 ∙ 51,5
= 8,6.   
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Bezpečnost návrhu svěrného kroužku 8,6 je dostačující. 

5.9 Výpočet aretace 

Pro kontrolu návrhu aretace bude provedena kontrola proti rozpojení aretačního mechanismu. 

Dále bude součástí výpočet pružin pro mechanické zajištění hlavy a maximální zatížení 

Hirthova věnce.  

5.9.1 Zatížení aretace 

Výpočet vychází z vypočítaného zatížení od soustružení, od kterého uvažujeme 

kroutící moment 𝑀𝑠, který vytváří síla 𝐹𝑐𝑠. Zatížení od kroutícího momentu 𝑀𝑠 je přepočítáno 

na axiální sílu 𝐹𝐻𝐶𝑎 působící proti pístu (věnci C). 

Tab 36)  Parametry aretačního mechanismu. 

Parametr Značka Hodnota Jednotka 

Vnější průměr věnce A 𝐷𝐻𝐴 175 mm 

Vnitřní průměr věnce A 𝑑𝐻𝐴 135 mm 

Vnější průměr věnce B 𝐷𝐻𝐵 135 mm 

Vnitřní průměr věnce B 𝑑𝐻𝐵 92 mm 

Vnější průměr věnce C 𝐷𝐻𝐶  175 mm 

Vnitřní průměr věnce C 𝑑𝐻𝐶 90 mm 

Kroutící moment od soustružení 𝑀𝑠 395,8 N ∙ m 

Zdvih věnce C ℎ𝑝 6 mm 

Provozní tlak v hydraulickém obvodu 𝑝𝑝 5 MPa 

Střední průměr věnce B: 

𝑑𝐻𝐵𝑠 =
𝐷𝐻𝐵 + 𝑑𝐻𝐵

2
=

135 + 92

2
= 113,5 𝑚𝑚.   

Zatížení věnce B: 

𝐹𝐻𝐵𝑠 =
𝑀𝑠 ∙ 2

𝑑𝐻𝐵𝑠
=

395,8 ∙ 2

0,1135
= 6974,4 𝑁.   

Axiální složka síly působící na věnec C [24]: 

𝐹𝐻𝐶𝑎 = 𝐹𝐻𝐵𝑠 ∙ 𝑡𝑔(30°) = 6974,4 ∙ 𝑡𝑔(30°) = 4026,6 𝑁.   

Plocha pístu (věnec C): 

𝑆𝐻𝐶 = (𝐷𝐻𝐶
2 − 𝑑𝐻𝐶

2) ∙
𝜋

4
= (0,1752 − 0,0902) ∙

𝜋

4
= 9,817 ∙ 10−3 𝑚2. 

  

Minimální hodnota síly, kterou je nutné působit na aretační mechanismus je  4026,6 N ve 

směru osy vřetena. 
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5.9.2 Pružiny 

Parametry pružin použitých pro mechanické zajištění hlavy jsou uvedeny v tab č. 34. 

Na základě výsledků bude možné zkontrolovat funkci hydraulického ovládání aretace 

z pohledu tlaku přivedeného oleje. 

Tab 37)  Parametry pružiny R205-507. [35] 

Parametr Značka Hodnota Jednotka 

Délka pružiny ve volném stavu 𝐿𝑛0 64 mm 

Vnitřní průměr  𝑑𝑛 12,5 mm 

Vnější průměr  𝐷𝑛 25 mm 

Maximální stlačení  𝑠𝑛 19 mm 

Stlačení pružiny v zajištěném stavu ℎ𝑛1 8 mm 

Tuhost pružiny 𝑐𝑝1 0,123 N ∙ m−1 

Počet pružin 𝑛𝑝1 5 − 

Stlačení pružiny v uvolněném stavu aretace: 

ℎ𝑛2 = ℎ𝑛1 + ℎ𝑝 = 0,008 + 0,006 = 0,014 𝑚𝑚.   

Síla od pružiny v zajištěném stavu aretace: 

𝐹𝑛1 = ℎ𝑛1 ∙ 𝑐𝑝1 = 0,008 ∙ 0,123 = 984 𝑁.   

Síla od pružiny v uvolněném stavu aretace: 

𝐹𝑛2 = ℎ𝑛2 ∙ 𝑐𝑝1 = 0,014 ∙ 0,123 = 1722 𝑁.   

Celková síla od všech pružin v zajištěném stavu: 

𝐹𝑛𝑐𝑒𝑙𝑘1 = 𝐹𝑛1 ∙ 𝑛𝑝1 = 984 ∙ 5 = 4 920 𝑁.   

Celková síla od všech pružin v uvolněném stavu: 

𝐹𝑛𝑐𝑒𝑙𝑘2 = 𝐹𝑛2 ∙ 𝑛𝑝2 = 1722 ∙ 5 = 8 610 𝑁.   

Z výpočtu vyplívá, že axiální zatížení v axiálním směru k Hirthovu ozubení je 4920 N při 

absenci hydraulického obvodu.  Z pohledu hydrauliky je nutné mít dostatečný tlak pro 

odjištění, který musí vyvinout sílu 8 610 N. 

5.9.3 Výpočet tlaku v hydraulickém obvodu 

Minimální hodnota tlaku v hydraulickém obvodu: 

𝑃𝑝𝑚𝑖𝑛 =
𝐹𝐻𝐶𝑎

𝑆𝐻𝐶
=

4026,6

9,817 ∙ 10−3
= 0,41 ∙ 106 𝑃𝑎 = 0,41 𝑀𝑃𝑎.   

Tlak na věnci pouze od pružin: 

𝑃𝑝𝑛1 =
𝐹𝑛𝑐𝑒𝑙𝑘1

𝑆𝐻𝐶
=

4 920 

9,817 ∙ 10−3
= 0,5 ∙ 106 𝑃𝑎 = 0,5 𝑀𝑃𝑎.   
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Tlak v hydraulickém obvodu pro uvolnění hlavy: 

𝑃𝑝𝑛2 =
𝐹𝑛𝑐𝑒𝑙𝑘2

𝑆𝐻𝐶
=

8 610

9,817 ∙ 10−3
= 0,88 ∙ 106 𝑃𝑎 = 0,88 𝑀𝑃𝑎.   

Minimální hodnota tlaku, která musí být vyvinuta pro zajištění polohy RH je 0,41 

MPa (149). Hodnota tlaku byla vypočítána na základě kroutícího momentu od soustružení 

(21). Tento tlak už je vyvinut od samotných pružin, které vyvíjí tlak 0,5 MPa (150) 

v zajištěném stavu aretace. Minimální hodnota tlaku, která zajistí odjištění aretace je 0,88 

MPa (151).  

5.9.4  Maximální zatížení věnce 

Na základě provozního tlaku v hydraulickém obvodu a síly od pružin bude dopočítán 

maximální kroutící moment. Na základě tohoto momentu bude stanovena maximální 

zatěžující síla v závislosti na její vzdálenosti od osy rotace hlavního vřetena RH. 

Maximální síla, která může působit na věnec B s bezpečností 𝑘𝐻 = 2: 

𝐹𝐻𝑚𝑎𝑥 =
𝑆𝐻𝐶 ∙ 𝑝𝑝 + 𝐹𝑛1

𝑘𝐻 ∙ 𝑡𝑔(30°)
=

9,817 ∙ 10−3 ∙ 5 ∙ 106 + 984 

2 ∙ 𝑡𝑔(30°)
 

𝐹𝐻𝑚𝑎𝑥 = 43 361 𝑁. 

  

Maximální kroutící moment, který může působit na věnec B: 

𝑀𝐻𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝐻𝑚𝑎𝑥 ∙
𝑑𝐻𝐵𝑠

2
= 43 361 ∙

0,1135

2
= 2460 𝑁 ∙ 𝑚−1.   

Na obr č. 65 je znázorněno maximální zatížení aretačního mechanismu. Tento 

výsledek je třeba brát v potaz při volbě velikosti vyložení nástroje směrem k obrobku. Při 

velkém vyložení se zmenšuje únosnost hlavy od síly 𝐹𝐻. Tato síla odpovídá tangenciální 

složce řezné síly od soustružení 𝐹𝑐𝑠. 

Maximální zatížení aretace hlavy kroutícím momentem je 2460 Nm, který byl 

spočítán s ohledem na bezpečnost. Maximální zatížení aretace u konkurenčních RH z tab č. 1 

je 3 600 Nm. Konkurenční hlavy mají podle vypočítané hodnoty přibližně o 32 % vyšší 

únosnost. Toto srovnání ale není dostatečně objektivní, protože není známo, s jakou 

bezpečností je parametr daným výrobce uveden. 

 

 Maximální zatížení RH kroutícím momentem 𝑀𝐻𝑚𝑎𝑥 vyvolaným silou 𝐹𝐻. 
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5.9.5 Kontrola spoje vřetena a věnce B 

Pro spojení vřetena a věnce B bylo použito 10 kusů šroubů DIN912-M10x1,5-12.9. Při 

výpočtu síly zatěžující šroub bude uvažováno jen zatížení od momentu, protože bude 

uvažována nulová vůle mezi vřetenem a diskem. Svislá síla se tak bude přenášet přes disk na 

vřeteno.[26]  

Tab 38)  Parametry šroubu DIN912-M10x1,5-12.9 a šroubového spoje [26] 

Parametr Značka Hodnota Jednotka 

Průřez šroubu [26] 𝐴𝑆𝑀8 64 mm2 

Rozteč šroubu 𝑃𝑆𝑀8 1,5 mm 

Průměr dříku šroubu  𝑑𝐻𝑆𝐷 10 mm 

Velký průměr šroubu [27] 𝑑𝐻𝑆1 8,376 mm 

Střední průměr šroubu [27] 𝑑𝐻𝑆2 9,026 mm 

Malý průměr šroubu [27] 𝑑𝐻𝑆3 8,16 mm 

Průměr hlavy šroubu  𝑑𝐻𝑆𝐴 16 mm 

Průměr otvoru pro šroub ve vřeteni 𝑑𝐻𝑆𝐵 10,5 mm 

Smluvní mez kluzu šroubu [26] 𝑅𝐻𝑝0,2 1 100 MPa 

Dovolený tlak v závitu pro ocel a pevnostní třídu 

12.9 
𝑃𝐻𝐷 250 MPa 

Počet šroubů 𝑛𝐵𝑆 10 − 

Úhel profilu metrického závitu 𝛼𝑀𝑍 60 ° 

Součinitel tření mezi vřetenem a věncem 𝑓𝐻 0,2 - 

Návrhový součinitel 𝑘𝑆𝑅 1,5 - 

Provozní síla působící na šroub [26]: 

𝐹𝐻𝐵𝑆 =
𝑀𝐻𝑚𝑎𝑥 ∙ 2

𝑑𝐻𝐵𝑠 ∙ 𝑛𝐵𝑆
=

2460 ∙ 2

0,1135 ∙ 10
= 4334,8 𝑁.   

Síla pro předpětí šroubu [26]: 

𝐹𝐻𝐵𝑖 =
𝑘𝑆𝑅 ∙ 𝐹𝐻𝐵𝑆

𝑓𝐻
=

1,5 ∙ 4334,8

0,2
= 26 008,8 𝑁.   

Moment pro překonání tření v závitu [26]: 

𝑀𝐻𝑍 =
𝐹𝐻𝐵𝑖 ∙ 𝑑𝐻𝑆2

2
∙ (

𝑃𝑆𝑀8 + 𝜋 ∙ 𝑓𝐻 ∙ 𝑑𝐻𝑆2 ∙ sec (𝛼𝑀𝑍/2)

𝜋 ∙ 𝑑𝐻𝑆2 − 𝑃𝑆𝑀8 ∙ 𝑓𝐻 ∙ sec (𝛼𝑀𝑍/2)
) =   

𝑀𝐻𝑍 =
26 008,8 ∙ 9,026

2
∙ (

1,5 + 𝜋 ∙ 0,2 ∙ 9,026 ∙ sec(60/2)

𝜋 ∙ 9,026 − 1,5 ∙ 0,2 ∙ sec(60/2)
) = 

 

𝑀𝐻𝑍 = 33 727,6 𝑁 ∙ 𝑚𝑚. 
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Střední průměr dosedací plochy hlavy šroubu [26]: 

𝑑𝐻𝐵𝑆0 =
𝑑𝐻𝑆𝐵 + 𝑑𝐻𝑆𝐴

2
=

10,5 + 16

2
= 13,25 𝑚𝑚.   

Moment pro překonání tření mezi hlavou šroubu a vřetenem [26]: 

𝑀𝐻𝑂 =
𝐹𝐻𝐵𝑖 ∙ 𝑑𝐻𝐵𝑆0 ∙ 𝑓𝐻

2
=

26 008,8 ∙ 13,25 ∙ 0,2

2
= 25 846,3 𝑁 ∙ 𝑚𝑚. 

  

Utahovací moment šroubu [26]: 

𝑀𝐻𝑈 = 𝑀𝐻𝑍+𝑀𝐻𝑂 = 33 727,6 + 25 846,3 = 
  

𝑀𝐻𝑈 = 59573,9 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 = 59,6 𝑁𝑚. 
 

Napětí ve šroubu od síly předpětí [26]: 

𝜎𝐻𝑆 =
𝐹𝐻𝐵𝑖

𝐴𝑆𝑀8
=

26 008,8

58
= 448,43 𝑀𝑃𝑎   

Napětí ve šroubu od síly předpětí [26]: 

𝜏𝐻𝑆 =
𝑀𝐻𝑍 ∙ 16

𝜋 ∙ 𝑑𝐻𝑆3
3 =

33 727,6 ∙ 16

𝜋 ∙ 8,163
= 316,18 𝑀𝑃𝑎   

Redukované napětí ve šroubu [26]: 

𝜎𝐻𝑟𝑒𝑑 = √𝜎𝐻𝑆
2 + 3 ∙ 𝜏𝐻𝑆

2 = √448,432 + 3 ∙ 316,182. 
𝜎𝐻𝑟𝑒𝑑 = 449,49 𝑀𝑃𝑎 

  

Bezpečnost vzhledem k smluvené mezi kluzu šroubu [26]: 

𝑘𝐻𝑏𝑒𝑧 =
𝑅𝐻𝑝0,2

𝜎𝐻𝑟𝑒𝑑
=

1100

449,49 
= 2,45.   

Tlak v závitu za předpokladu rovnoměrného rozložení [26]: 

𝑃𝐻𝑆 =
𝐹𝐻𝐵𝑖

𝑛𝐵𝑆 ∙
𝜋
4 (𝑑𝐻𝑆𝐷

2 − 𝑑𝐻𝑆1
2)

=
26 008,8

10 ∙
𝜋
4 (102 − 8,3762)

= 

𝑃𝐻𝑆 = 59,3 𝑀𝑃𝑎. 

  

Bezpečnost vzhledem k dovolenému tlaku v závitech [26]: 

𝑘𝐻𝑏𝑒𝑧 =
𝑃𝐻𝐷

𝑃𝐻𝑆
=

250

59,3 
= 4,22.   

Z výsledku výpočtů vyplývá, že navržený spoj vřetena a věnce B s Hirthovým ozubení je 

dostatečný. Utahovací moment šroubů je 59,6 Nm. 
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5.9.6 Kontrola vřetena na maximální přenášený kroutící moment  

Modul průřezu prutu: 

𝑊𝑉 =
𝜋 ∙ 𝐷𝐴

3

16
∙ (1 − (

𝐷𝐶

𝐷𝐴
)

4

) =
𝜋 ∙ 0,143

16
∙ (1 − (

0,05

0,14
)

4

) = 

𝑊𝑉 = 5,3 ∙ 10−4𝑚3. 

  

Smykové napětí od kroutícího momentu: 

𝜏𝑉𝐾 =
𝑀𝐻𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑉
=

2460

5,3 ∙ 10−4
= 4,64 ∙ 10−4𝑃𝑎 = 4,64 𝑀𝑃𝑎.   

Dovolené napětí dle HMH, kde pro materiál vřetena C60E je mez kluzu 𝜎𝑘,𝐶60𝐸 = 450 𝑀𝑃𝑎: 

𝜏𝑘,𝐶60𝐸 =
𝜎𝑘,𝐶60𝐸

√3
=

450

√3
= 259,8 MPa.   

Bezpečnost vzhledem k mezi kluzu: 

𝑘𝑉𝑏𝑒𝑧 =
𝜏𝑘,𝐶60𝐸

𝜏𝑉𝐾
=

259,8

4,64
= 56.   

Bezpečnost návrhu i s ohledem na velký počet děr, které jsou ve vřeteni především pro 

připojení disku a věnce B, je dostačující. Materiál pro výrobu vřetena byl zvolen na základě 

doporučení v [27]. 

5.10 Přívod chlazení  

V této části jsou vypočítány parametry mechanismu pro připojení přívodu chladící kapaliny 

do disku v závislosti na parametrech hydromotoru a vlnové pružiny viz tab č. 31.  

Tab 39)  Parametry vlnové pružiny NSSB-0095-L3 a hydromotoru. [31] 

Parametr Značka Hodnota Jednotka 

Délka pružiny ve volném stavu 𝐿𝐶,𝑛0 4,03 mm 

Maximální stlačení  𝑠𝐶,𝑛 2,18 mm 

Zdvih hydromotoru  ℎ𝐶,𝑛1 2 mm 

Tuhost pružiny 𝑐𝐶,𝑝1 108 N ∙ mm−1 

Velký průměr pístu 𝐷𝐶𝐴 17,5 mm 

Malý průměr pístu 𝑑𝐶𝐴 14 mm 

 

Síla od vlnové pružiny: 

𝐹𝐶,𝑃 = 𝑐𝐶,𝑝1 ∙ ℎ𝐶,𝑛1 = 108 ∙ 2 = 216 𝑁.   

Plocha pístu hydromotoru: 

𝑆𝐶𝐴 = (𝐷𝐶𝐴
2 − 𝑑𝐶𝐴

2) ∙
𝜋

4
= (0,01752 − 0,0142) ∙

𝜋

4
= 8,66 ∙ 10−5 𝑚2   
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Síla vyvinutá hydromotorem: 

𝐹𝐶,𝑃 = 𝑆𝐶𝐴 ∙ 𝑝𝑝 = 8,66 ∙ 10−5 ∙ 5 ∙ 106 = 433 N.   

Výsledná síla působící na disk od hydromotoru: 

𝐹𝐶,𝐶𝑒𝑙𝑘 = 𝐹𝐶,𝑃 − 𝐹𝐶,𝑃 = 433 − 216 = 217 N.   

Výsledná síla, která zajišťuje připojení přívodu chladící kapaliny do disku je 217 N. 

Dostatečnou velikost síly je třeba před výrobou experimentálně ověřit, zda zaručuje 

dostatečnou těsnost přívodu chladící kapaliny. V případě dostatečné velikosti síly lze zvýšit 

sílu zvětšením průměr pístu hydromotoru 𝐷𝐶𝐴.  

5.11 Výpočet rovnobokého drážkování 

Výpočet je proveden v programu MITcalc. Základní parametry výpočtu jsou uvedeny 

v tab č. 39. Jako typ rovnobokého drážkování byla zvolena střední řada dle ISO 14 32-

6x26x32. Pro OK č.4 byla zvolena konstrukční ocel s mezí pevnosti 350 MPa (HB 150-200). 

Pro hřídel byla zvolena uhlíková ocel zušlechťovaná s mezí pevnosti 500 MPa (HB 220-270), 

dovoleným tlakem 130 MPa a dovoleným napětím v krutu 200 MPa. [Příloha č.10] 

Tab 40)  Vstupní parametry pro výpočet rovnobokého drážkování. [Příloha č.10] 

Parametr Značka  Hodnota Jednotka 

Přenášený výkon od motoru č.2 𝑃𝑚2 16,750 kW 

Otáčky ozubeného kola 𝑛𝑜𝑘4 4000 ot ∙ min−1 

Kroutící moment na OK č.4 𝑀𝑂𝐾4 40 N ∙ m 

Požadovaná životnost 𝐿𝑟𝑑 20 000 h 

Vnitřní průměr dutého hřídele 𝑑𝑟𝑑 17,5 mm 

Tab 41)  Výsledky výpočtu rovnobokého drážkování. [Příloha č.10] 

Parametr Značka Hodnota Jednotka 

Minimální délka drážkování 𝑙𝑟𝑑,𝑚𝑖𝑛 32 mm 

Bezpečnost – kontrola na otlačení na bocích 

drážky 
𝑘𝑟𝑑1 1,72 - 

Bezpečnost – kontrola hřídele na krut  𝑘𝑟𝑑2 4,57 - 

 

Výsledná bezpečnost návrhu drážkování je dostačující. 
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6 ZHODNOCENÍ A DISKUZE 

Při tvorbě návrhu byly stanoveny následující problematické konstrukční uzly: uložení OK 

č. 4, lineární hydromotor pro připojení kroutícího momentu na nástroj a připojení přívodu 

chladící kapaliny. Je třeba zmínit, že tyto uzly jsou v návrhu v bezprostřední blízkosti a 

musela být brána v potaz vzájemná interakce.  

Nejobtížnější úlohou návrhu bylo uložení OK č. 4. S ohledem na nedostatek prostoru 

nemohla být vybrána ložiska s vyšší dynamickou únosností. Tento problém vyžadoval snížení 

kroutícího momentu o cca 25 % oproti konkurenci. Jako možnou cestu, jak tento problém 

vyřešit je posun ozubeného soukolí blíže k tělu RH a vytvořit tak místo pro širší ložisko 

s vyšší únosností. Toho lze docílit změnou konceptu uložení OK č. 3 tak, že by byl na míru 

vyroben ozubený věnec, který by tvořil vnější kroužek ložiska viz obr č. 66. Tento typ ložisek 

je vyráběn ve standardizovaných rozměrech, které ale nebylo možné aplikovat na model 

z důvodu nevyhovujících rozměrů. Ložiska jsou vyráběna jako kuličková jednořadá, dvouřadá 

nebo válečková s křížovým uspořádáním. 

Další možností zlepšení návrhu je aplikace integrovaného motoru pro připojení 

kroutícího momentu na nástroj. Tato varianta nebyla použita z důvodu nutnosti přepracování 

okolních konstrukčních uzlů a měření polohy pístu tak, aby byla zachována kompaktnost 

řešení.  

 

 

 Ložisko VA160235-N od firmy Schaeffler. [30] 

Z provedeného výpočtu v kapitole 5.2 lze říci, že největší vliv na deformaci vřetena 

měla technologie podélného soustružení oproti vrtání. U technologie vrtání se jednalo o vrtání 

ve směru osy rotace vřetena soustruhu. Ze silového zatížení od soustružení měla největší vliv 

na deformaci tečná složka síly 𝐹𝑐𝑠. V případě dalších prací, které by se zabývaly návrhem 

stejného nebo podobného typu RH, by autor doporučil určit deformaci od vrtání kolmo na osu 

rotace vřetena soustruhu. V této práci tato varianta nebyla zvolena s ohledem na rozsah práce. 
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Hirthovo ozubení bude dodáváno externě, jak už bylo v práci zmíněno. Zadání pro 

případného výrobce je uvedeno v tab č. 42. Výchozí hodnota 12 zubů může být zvýšena 

v případě vysokého kontaktní napětí na zubech. Počet zubů lze zvýšit a rozložit tak napětí 

mezi více zubů. Zvolená hodnota zdvihu může být až o 5 mm větší s ohledem na maximální 

stlačení pružiny viz kapitola 5.9.2. Tato změna vyžaduje menší úpravy modelu, ale nebylo by 

třeba změny konceptu návrhu. Požadavek na maximální přenášený kroutící moment odpovídá 

dvojnásobnému maximálnímu zatížení hlavy viz kapitola 5.9.4. Parametr přesnosti a 

opakovatelnosti byl převzat od výrobce RH Sauter [21]. 

Tab 42)  Požadavky na Hirthovo ozubení. 

 Parametr  Jednotka Hodnota 

Počet zubů - 12 

Maximální přenášený kroutící moment Nm 5 000 

Potřebný zdvih pro rozpojení mm 6 

Přesnost indexování " ±4 

Opakovatelná přesnost " ±1,6 
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7 ZÁVĚR 

V rámci stanovených cílů práce byla navržena revolverová hlava pro CNC soustruh. Hlava 

disponuje 12 indexovacími pozicemi pro umístění adaptérů velikosti 40 a systémem upínání 

dané normou DIN 69880. Pro pohon adaptéru nástroje je využito ozubení dané normou DIN 

5482. Pro chlazení nástroje je možné využít přívodu středícím kolíkem do adaptéru nebo 

po demontáži záslepky z výstupu na válcové ploše disku. Pro zvýšení tuhosti upnutí adaptérů 

jsou navíc na čelní ploše umístěny další kolíky. Přesnost polohování je zajištěno pomocí 

Hirthova ozubení, které je ovládáno pomocí hydraulického obvodu. Při odpojení přívodu 

oleje je poloha hlavy zajištěna pomocí tlačných pružin. O připojení kroutícího momentu na 

adaptér se stará hydromotor, který připojuje a odpojuje spojovací hřídel a adaptér.  

V úvodu práce byla provedena rešerše v oblasti automatické výměny nástroje, která 

charakterizuje základní vlastnosti a požadavky na výměnu nástrojů. Od toho se odvíjí výměna 

nástroje na CNC soustruhu. V rámci výběru konkrétního typu RH byly stanoveny další 

parametry hlavy jako například axiální směr přívodu kroutícího momentu na adaptér. Velikost 

adaptéru měla hlavní vliv na velikost disku a tím i celé hlavy. 

V návrhové části byly zhodnoceny jednotlivé konstrukční varianty. Dále byly v této 

kapitole popsány vlastní konstrukční uzly zhotoveného návrhu, jako například systém upínání 

adaptéru, mechanismus aretace hlavy, pohon nástroje a přívod chladící kapaliny. 

Všechny zmíněné konstrukční uzly byly ověřeny ve výpočtové části. Kontrola je 

provedena na základně vypočítaného zatížení od procesu obrábění. Pro výpočet byly zvoleny 

technologie soustružení a vrtání, které jsou využity především pro stanovení zatížení vřetena. 

Technologie frézování byla použita pro stanovení potřebného kroutícího momentu od pohonu. 

Tab 43)  Parametry navržené RH. 

 Parametr  Jednotka Hodnota 

Typ pohonu adaptéru - Axiální 

Počet indexovacích poloh - 12 

Způsob aretace - Hirthuv věnec 

Moment setrvačnosti (s adaptéry) kg ∙ m2 5 

Změna polohy o 30 ° (bez aretace) s 0,194 

Tlak v hydraulickém obvodu  MPa 5 

Maximální moment nástroje  N ∙ m 30 

Maximální otáčky nástroje  ot ∙ min−1 4000 

Převodový poměr – adaptér - 1 

Upínací standard - DIN 68990 

Velikost upínacího adaptéru - 40 

Pohon adaptéru – DIN5482 - B17x14 
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9 SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Seznam zkratek: 

  RH Revolverová hlava 

  OK Ozubené kolo 

 VBD Vyměnitelná břitová destička 

Seznam symbolů: 

ℎ𝐶,𝑛1 [mm] Zdvih hydromotoru – přívod chlazení 

ℎ𝑚𝑓 [mm] Střední hloubka třísky – frézování 

ℎ𝑛1 [mm] Stlačení pružiny v zajištěném stavu – pružiny R205-507 

ℎ𝑛2 [mm] Stlačení pružiny v uvolněném stavu aretace 

ℎ𝑝 [mm] Zdvih věnce C 

ℎ𝑠 [mm]  Tloušťka třísky – soustružení 

ℎ𝑣 [mm] Tloušťka třísky – vrtání 

𝐴𝑆𝑀8 [mm2] Průřez šroubu [26] 

𝐴𝑠 [mm2] Průřez třísky – soustružení 

𝐷𝐴 [mm] Vnější průměr vřetena u ložiska A 

𝐷𝐵 [mm] Vnější průměr vřetena u ložiska B 

𝐷𝐶  [mm] Vnitřní průměr vřetena  

𝐷𝐶𝐴 [mm] Velký průměr pístu – přívod chlazení 

𝐷𝐻𝐴 [mm] Vnější průměr věnce A 

𝐷𝐻𝐵 [mm] Vnější průměr věnce B 

𝐷𝐻𝐶  [mm] Vnější průměr věnce C 

𝐷𝑓 [mm] Průměr nástroje – frézování 

𝐷𝑛 [mm] Vnější průměr – pružiny R205-507 

𝐷𝑟𝑠 [mm] Průměr působiště sil od soustružení 

𝐷𝑠 [mm] Průměr obrobku – soustružení 

𝐷𝑣 [mm] Průměr nástroje – vrtání 

𝐹𝐴𝑋1𝑠 [N] Reakce č. 1 v ložisku A ve směru osy x – soustružení 

𝐹𝐴𝑋2𝑠 [N] Reakce č. 2 v ložisku A ve směru osy x – soustružení 

𝐹𝐴𝑋𝑠 [N] Výsledné síla v reakcích v axiálním směru A – soustružení 

𝐹𝐴𝑋𝑣 [N] Reakce v ložisku A ve směru osy x – vrtání 

𝐹𝐴𝑌𝑠 [N] Reakce v ložisku A ve směru osy y – soustružení 

𝐹𝐴𝑌𝑣 [N] Reakce v ložisku A ve směru osy y – vrtání 

𝐹𝐴𝑍𝑠 [N] Reakce v ložisku A ve směru osy z– soustružení 

𝐹𝐴𝑠 [N] Výsledné síla v reakcích v radiálním směru A – soustružení 

𝐹𝐵𝑌𝑠 [N] Reakce v ložisku B ve směru osy y – soustružení 
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𝐹𝐵𝑍𝑠 [N] Reakce v ložisku B ve směru osy z – soustružení 

𝐹𝐵𝑠 [N] Výsledné síla v reakcích v radiálním směru B – soustružení 

𝐹𝐵𝑣 [N] Reakce v ložisku B ve směru osy y – vrtání 

𝐹𝐶,𝐶𝑒𝑙𝑘 [N] Výsledná síla působící na disk od hydromotoru – přívod 

chlazení 

𝐹𝐶,𝑃 [N] Síla od vlnové pružiny – přívod chlazení 

𝐹𝐶,𝑃 [N] Síla vyvinutá hydromotorem – přívod chlazení 

𝐹𝐷 [N] Doplňková síla – vrtání 

𝐹𝐻𝐵𝑆 [N] Provozní síla působící na šroub 

𝐹𝐻𝐵𝑖 [N] Síla pro předpětí šroubu 

𝐹𝐻𝐵𝑠 [N] Zatížení věnce B 

𝐹𝐻𝐶𝑎 [N] Axiální složka síly působící na věnec C 

𝐹𝐻𝑚𝑎𝑥 [N] Maximální síla, která může působit na věnec B 

𝐹𝐿2 [N] Síla působící na ložisko 2 

𝐹𝐿3 [N] Síla působící na ložisko 3 

𝐹𝐿4 [N] Síla působící na ložisko 4 

𝐹𝑐𝑠 [N] Tečná složka řezné síly – soustružení 

𝐹𝑓𝑠 [N] Axiální řezná síla – soustružení 

𝐹𝑛1 [N] Síla od pružiny v zajištěném stavu aretace 

𝐹𝑛2 [N] Síla od pružiny v uvolněném stavu aretace 

𝐹𝑛𝑐𝑒𝑙𝑘1 [N] Celková síla od všech pružin v zajištěném stavu 

𝐹𝑛𝑐𝑒𝑙𝑘2 [N] Celková síla od všech pružin v uvolněném stavu 

𝐹𝑝𝑠 [N] Radiální řezná síla – soustružení 

𝐹𝑟23 [N] Radiální síla působící od OK č.2 na OK č.3 

𝐹𝑟23𝑋 [N] X – složka síly 𝐹𝑟23 

𝐹𝑟23𝑌 [N] Y – složka síly 𝐹𝑟23 

𝐹𝑟32𝑋 [N] X – složka síly 𝐹𝑟32 

𝐹𝑟32𝑌 [N] Y – složka síly 𝐹𝑟32 

𝐹𝑟34 [N] Radiální síla působící od OK č.4 na OK č.4 

𝐹𝑟43 [N] Radiální síla působící od OK č.4 na OK č.3 

𝐹𝑟𝑚2 [N] Radiální síla působící od pastorku č.2 na OK č.2 

𝐹𝑡23 [N] Tečná síla působící od OK č.2 na OK č.3 

𝐹𝑡23𝑋 [N] X – složka síly 𝐹𝑡23 

𝐹𝑡23𝑌 [N] Y – složka síly 𝐹𝑡23 

𝐹𝑡32 [N] Tečná síla působící od OK č.3 na OK č.2 

𝐹𝑡32 [N] Radiální síla působící od OK č.3 na OK č.2 

𝐹𝑡32𝑋 [N] X – složka síly 𝐹𝑡32 

𝐹𝑡32𝑌 [N] Y – složka síly 𝐹𝑡32 
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𝐹𝑡34 [N] Tečná síla působící od OK č.3 na OK č.4 

𝐹𝑡43 [N] Tečná síla působící od OK č.4 na OK č.3 

𝐹𝑡𝑚2 [N] Tečná síla působící od pastorku č.2 na OK č.2 

𝐹𝑡𝑣 [N] Posuvová síla – vrtání 

𝐼𝐵2 [kg ∙ m2] Moment setrvačnosti ozubeného kola č.2 

𝐼𝐵3 [kg ∙ m2] Moment setrvačnosti ozubeného kola č.3 

𝐼𝐵4 [kg ∙ m2] Moment setrvačnosti ozubeného kola č.4 

𝐼𝑚𝐴1 [kg ∙ m2] Moment setrvačnosti motoru 

𝐼𝑚𝐴2 [kg ∙ m2] Moment setrvačnosti pastorku 

𝐼𝑚𝐵1 [kg ∙ m2] Moment setrvačnosti motoru č.2 

𝐼𝑚𝐵2 [kg ∙ m2] Moment setrvačnosti pastorku č.2 

𝐼𝑟𝑒𝑑,𝑚1 [kg ∙ m2] Redukovaný moment setrvačnosti na motoru č.1 

𝐼𝑟𝑒𝑑,𝑚2 [kg ∙ m2] Redukovaný moment setrvačnosti na motoru č.2 

𝐼𝑣 [kg ∙ m2] Moment setrvačnosti vřetena 

𝐽𝐴 [m4] Kvadratický moment průřezu vřetena A 

𝐽𝐵 [m4] Kvadratický moment průřezu vřetena B 

𝐾𝐴 [-] Koeficient jednorázového přetížení 

𝐿ℎ1 [h] Životnost pro výpočet ozubených soukolí pro pohon vřetena. 

𝐿ℎ2 [h] Životnost pro výpočet ozubených soukolí pro pohon nástroje. 

𝐿ℎ𝐿2 [h] Hodinová životnost ložiska 2 

𝐿ℎ𝐿3 [h] Hodinová životnost ložiska 3 

𝐿ℎ𝐿4 [h] Hodinová životnost ložiska 4 

𝐿ℎ𝐿𝐴 [h] Hodinová životnost ložiska A 

𝐿ℎ𝐿𝐵 [h] Hodinová životnost ložiska B 

𝐿𝐶,𝑛0 [mm] Délka pružiny ve volném stavu – přívod chlazení 

𝐿𝑛0 [mm] Délka pružiny ve volném stavu – pružiny R205-507 

𝐿𝑟𝑑 [h] Požadovaná životnost – rovnoboké drážkování 

𝑀𝐻𝑂 [N ∙ mm] Moment pro překonání tření mezi hlavou šroubu a vřetenem 

𝑀𝐻𝑈 [N ∙ m] Utahovací moment šroubu 

𝑀𝐻𝑍 [N ∙ mm] Moment pro překonání tření v závit 

𝑀𝐻𝑚𝑎𝑥 [N] Maximální kroutící moment, který může působit na věnec B 

𝑀𝑂𝐾1 [N ∙ m] Kroutící moment na OK č.1 

𝑀𝑂𝐾2 [N ∙ m] Kroutící moment na OK č.2 

𝑀𝑂𝐾3 [N ∙ m] Kroutící moment na OK č.3 

𝑀𝑂𝐾4 [N ∙ m] Kroutící moment na OK č.4 

𝑀𝑓 [N ∙ m] Kroutící moment – frézování 

𝑀𝑘𝑠 [N ∙ m] Kroutící moment – soustružení 

𝑀𝑚1 [N ∙ m] Krouticí moment od mot. č.1 (v režimu přetížení) 
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𝑀𝑚2 [N ∙ m] Kroutící moment od motoru č.2 (v režimu přetížení) 

𝑀𝑚𝐵 [N ∙ m] Jmenovitý kroutící moment od motoru č.2 

𝑀𝑝1 [N ∙ m] Kroutící moment na pastorku č.1 

𝑀𝑝2 [N ∙ m] Kroutící moment na pastorku č.2 

𝑀𝑟𝑒𝑑 [N ∙ m] Redukovaný moment 

𝑀𝑣 [N ∙ m] Ohybový moment od vrtání 

𝑃0𝐴 [N] Statické ekvivalentní zatížení – ložisko A 

𝑃𝐴 [N] Dynamické ekvivalentní zatížení – ložisko A 

𝑃𝐻𝐷 [MPa] Dovolený tlak v závitu pro ocel a pevnostní třídu 12.9 

𝑃𝐻𝑆 [MPa] Tlak v závitu za předpokladu rovnoměrného rozložení 

𝑃𝑆𝑀8 [mm] Rozteč šroubu 

𝑃𝑓 [kW] Příkon – frézování 

𝑃𝑚1 [kW] Přenášený výkon od motoru č.2 

𝑃𝑚2 [kW] Přenášený výkon od motoru č.2 

𝑃𝑝𝑚𝑖𝑛 [MPa] Minimální hodnota tlaku v hydraulickém obvodu 

𝑃𝑝𝑛1 [MPa] Tlak na věnci jen od pružin 

𝑃𝑝𝑛2 [MPa] Tlak v hydraulickém obvodu pro uvolnění hlavy 

𝑅2 [N] Výsledné zatížení OK č.2 

𝑅3 [N] Výsledné zatížení OK č.3 

𝑅4 [N] Výsledné zatížení OK č.4 

𝑅𝐵2 [mm] Poloměr roztečné kružnice OK č.2 

𝑅𝐵3 [mm] Poloměr roztečné kružnice OK č.3 

𝑅𝐵4 [mm] Poloměr roztečné kružnice OK č.4 

𝑅𝐻𝑝0,2 [MPa] Smluvní mez kluzu šroubu [26] 

𝑅𝑋2 [N] X – složka síly 𝑅2 

𝑅𝑋3 [N] X – složka síly 𝑅3 

𝑅𝑋4 [N] X – složka síly 𝑅4 

𝑅𝑌2 [N] Y – složka síly 𝑅2 

𝑅𝑌3 [N] Y – složka síly 𝑅3 

𝑅𝑌4 [N] Y – složka síly 𝑅4 

𝑅𝑚1 [mm] Poloměr roztečné kružnice pastorku č.1 

𝑅𝑚2 [mm] Poloměr roztečné kružnice pastorku č.2 

𝑅𝑣 [mm] Poloměr roztečné kružnice OK č.1 

𝑆𝐶𝐴 [m2] Plocha pístu hydromotoru – přívod chlazení 

𝑆𝐹,𝑂𝐾1 [-] Bezpečnost únavy v ohybu – OK č.1 

𝑆𝐹,𝑂𝐾2 [-] Bezpečnost únavy v ohybu – OK č.2 

𝑆𝐹,𝑂𝐾3 [-] Bezpečnost únavy v ohybu – OK č.3 

𝑆𝐹,𝑂𝐾4 [-] Bezpečnost únavy v ohybu – OK č.4 
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𝑆𝐹,𝑝1 [-] Bezpečnost únavy v ohybu – pastorek č.1 

𝑆𝐹,𝑝2 [-] Bezpečnost únavy v ohybu – pastorek č.2 

𝑆𝐹𝑠𝑡,𝑂𝐾1 [-] Bezpečnost v ohybu při jednorázovém přetížení – OK č.1 

𝑆𝐹𝑠𝑡,𝑂𝐾2 [-] Bezpečnost v ohybu při jednorázovém přetížení – OK č.2 

𝑆𝐹𝑠𝑡,𝑂𝐾3 [-] Bezpečnost v ohybu při jednorázovém přetížení – OK č.3 

𝑆𝐹𝑠𝑡,𝑂𝐾4 [-] Bezpečnost v ohybu při jednorázovém přetížení – OK č.4 

𝑆𝐹𝑠𝑡,𝑝1 [-] Bezpečnost v ohybu při jednorázovém přetížení – pastorek č.1 

𝑆𝐹𝑠𝑡,𝑝2 [-] Bezpečnost v ohybu při jednorázovém přetížení – pastorek č.2 

𝑆𝐻,𝑂𝐾1 [-] Bezpečnost únavy v dotyku – OK č.1 

𝑆𝐻,𝑂𝐾2 [-] Bezpečnost únavy v dotyku – OK č.2 

𝑆𝐻,𝑂𝐾3 [-] Bezpečnost únavy v dotyku – OK č.3 

𝑆𝐻,𝑂𝐾4 [-] Bezpečnost únavy v dotyku – OK č.4 

𝑆𝐻,𝑝1 [-] Bezpečnost únavy v dotyku – pastorek č.1 

𝑆𝐻,𝑝2 [-] Bezpečnost únavy v dotyku – pastorek č.2 

𝑆𝐻𝐶 [m2] Plocha pístu (věnec C) 

𝑆𝐻𝑠𝑡,𝑂𝐾1 [-] Bezpečnost v dotyku při jednorázovém přetížení – OK č.1 

𝑆𝐻𝑠𝑡,𝑂𝐾2 [-] Bezpečnost v dotyku při jednorázovém přetížení – OK č.2 

𝑆𝐻𝑠𝑡,𝑂𝐾3 [-] Bezpečnost v dotyku při jednorázovém přetížení – OK č.3 

𝑆𝐻𝑠𝑡,𝑂𝐾4 [-] Bezpečnost v dotyku při jednorázovém přetížení – OK č.4 

𝑆𝐻𝑠𝑡,𝑝1 [-] Bezpečnost v dotyku při jednorázovém přetížení – pastorek 

č.1 

𝑆𝐻𝑠𝑡,𝑝2 [-] Bezpečnost v dotyku při jednorázovém přetížení – pastorek 

č.2 

𝑎𝑒𝑓 [mm] Hloubka záběru – frézování 

𝑎𝑝𝑓 [mm] Šířka záběru hlavního ostří nástroje – frézování 

𝑎𝑝𝑠 [mm] Hloubka záběru hlavního ostří nástroje – soustružení 

𝑐𝐶,𝑝1 [N ∙ mm−1] Tuhost pružiny – přívod chlazení 

𝑐𝑑𝑎𝐴 [N] Dynamická únosnost – axiální – ložisko A 

𝑐𝑑𝑟2 [N] Dynamická únosnost – radiální – ložisko 2 

𝑐𝑑𝑟3 [N] Dynamická únosnost – radiální – ložisko 3 

𝑐𝑑𝑟4 [N] Dynamická únosnost – radiální – ložisko 4 

𝑐𝑑𝑟𝐴 [N] Dynamická únosnost – radiální – ložisko A 

𝑐𝑑𝑟𝐵 [N] Dynamická únosnost – radiální – ložisko B 

𝑐𝑝1 [N ∙ m−1] Tuhost pružiny – pružiny R205-507 

𝑐𝑟 [N ∙ μm] Tuhost ložiska A a B 

𝑐𝑠𝑎𝐴 [N] Statická únosnost – axiální – ložisko A 

𝑐𝑠𝑟𝐴 [N] Statická únosnost – radiální – ložisko A 
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𝑐𝑠𝑟𝐵 [N] Statická únosnost – radiální – ložisko B 

𝑑𝐶𝐴 [mm] Malý průměr pístu – přívod chlazení 

𝑑𝐻𝐴 [mm] Vnitřní průměr věnce A 

𝑑𝐻𝐵 [mm] Vnitřní průměr věnce B 

𝑑𝐻𝐵𝑆0 [mm] Střední průměr dosedací plochy hlavy šroubu 

𝑑𝐻𝐵𝑠 [mm] Střední průměr věnce B 

𝑑𝐻𝐶 [mm] Vnitřní průměr věnce C 

𝑑𝐻𝑆1 [mm] Velký průměr šroubu [27] 

𝑑𝐻𝑆2 [mm] Střední průměr šroubu [27] 

𝑑𝐻𝑆3 [mm] Malý průměr šroubu [27] 

𝑑𝐻𝑆𝐴 [mm] Průměr hlavy šroubu  

𝑑𝐻𝑆𝐵 [mm] Průměr otvoru pro šroub ve vřeteni 

𝑑𝐻𝑆𝐷 [mm] Průměr dříku šroubu  

𝑑𝑂𝐾2 [mm] Roztečná kružnice ozubeného kola č.2 

𝑑𝑂𝐾3 [mm] Roztečná kružnice ozubeného kola č.3 

𝑑𝑂𝐾4 [mm] Roztečná kružnice ozubeného kola č.4 

𝑑𝑚2 [mm] Roztečná kružnice pastorku č.2 

𝑑𝑛 [mm] Vnitřní průměr – pružiny R205-507 

𝑑𝑟𝑑 [mm] Vnitřní průměr dutého hřídele – rovnoboké drážkování 

𝑓𝐻 [-] Součinitel tření mezi vřetenem a věncem 

𝑓𝑠 [mm ∙ ot−1] Posuv na otáčku – soustružení 

𝑓𝑣 [mm ∙ ot−1] Posuv na otáčku – vrtání 

𝑓𝑧𝑓 [mm ∙ z−1] Posuv na zub – frézování 

𝑓𝑧𝑣 [mm ∙ z−1] Posuv na zub – vrtání 

𝑖43 [-] Převodový poměr mezi OK č.4 a OK č.3 

𝑖𝐿2 [-] Převodový poměr mezi pastorkem č.2 a OK č.2 

𝑖𝐿3 [-] Převodový poměr mezi pastorkem č.2 a OK č.3 

𝑖𝐿4 [-] Převodový poměr mezi pastorkem č.2 a OK č.4 

𝑖𝑚1 [-] Převodový poměr mezi pastorkem č.2 a OK č.2 

𝑘𝐻𝑏𝑒𝑧 [-] Bezpečnost vzhledem k smluvené mezi kluzu šroubu 

𝑘𝐻𝑏𝑒𝑧 [-] Bezpečnost vzhledem k dovolenému tlaku v závitech 

𝑘𝑆𝑅 [-] Návrhový součinitel 

𝑘𝑐1.1 [N ∙ mm−2] Specifická řezná síla pro 1 mm2 průřezu třísky 

𝑘𝑐𝑓 [N ∙ mm−2] Specifická řezná síla – frézování 

𝑘𝑐𝑣 [N ∙ mm−2] Specifická řezná síla – vrtání 

𝑘𝑟𝑑1 [-] Bezpečnost – kontrola na otlačení na bocích drážky – 

rovnoboké drážkování 

𝑘𝑟𝑑2 [-] Bezpečnost – kontrola hřídele na krut – rovnoboké drážkování 
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𝑙𝑟𝑑,𝑚𝑖𝑛 [mm] Minimální délka drážkování – rovnoboké drážkování 

𝑚𝑐 [-] Nárůst křivky kc 

𝑛𝐵𝑆 [-] Počet šroubů 

𝑛𝐿2 [ot ∙ min−1] Otáčky ložiska 2 

𝑛𝐿3 [ot ∙ min−1] Otáčky ložiska 3 

𝑛𝐿4 [ot ∙ min−1] Otáčky ložiska 4 

𝑛𝑓 [ot ∙ min−1] Otáčky – frézování 

𝑛𝑚2 [ot ∙ min−1] Provozní otáčky motoru č.2 

𝑛𝑚𝑎𝑥𝐿2 [ot ∙ min−1] Max. otáčky – ložisko 2 

𝑛𝑚𝑎𝑥𝐿3 [ot ∙ min−1] Max. otáčky – ložisko 3 

𝑛𝑚𝑎𝑥𝐿4 [ot ∙ min−1] Max. otáčky – ložisko 4 

𝑛𝑚𝑎𝑥𝐿𝐴 [ot ∙ min−1] Max. otáčky – ložisko A 

𝑛𝑚𝑎𝑥𝐿𝐵 [ot ∙ min−1] Max. otáčky – ložisko B 

𝑛𝑜𝑘1 [ot ∙ min−1] Otáčky OK č.1 – výpočet ozubení 

𝑛𝑜𝑘2 [ot ∙ min−1] Otáčky OK č.2 – výpočet ozubení 

𝑛𝑜𝑘3 [ot ∙ min−1] Otáčky OK č.3 – výpočet ozubení 

𝑛𝑜𝑘4 [ot ∙ min−1] Otáčky OK č.4 – výpočet ozubení 

𝑛𝑝1 [ot ∙ min−1] Otáčky pastorku č.1 – výpočet ozubení 

𝑛𝑝1 [-] Počet pružin 

𝑛𝑝2 [ot ∙ min−1] Otáčky pastorku č.2 – výpočet ozubení 

𝑛𝑠 [ot ∙ min−1] Otáčky – soustružení 

𝑛𝑣 [ot ∙ min−1] Otáčky – vrtání 

𝑝𝑝 [Pa] Provozní tlak v hydraulickém obvodu 

𝑠𝐶,𝑛 [mm] Maximální stlačení – přívod chlazení 

𝑠𝑛 [mm] Maximální stlačení – pružiny R205-507 

𝑠𝑟𝐴 [-] Kontrola axiální statické únosnosti – ložisko A 

𝑠𝑟𝐴 [-] Kontrola axiální statické únosnosti – ložisko B 

𝑡15° [s] Doba rozběhu hlavního vřetene na dráže 15° 

𝑡30° [s] Doba rozběhu hlavního vřetene na dráže 30° (doba výměny) 

𝑣𝑐𝑓 [m ∙ s−1] Řezná rychlost – frézování 

𝑣𝑐𝑠 [m ∙ s−1] Řezná rychlost – soustružení 

𝑣𝑐𝑣 [m ∙ s−1] Řezná rychlost – vrtání 

𝑣𝑓 [mm ∙ min−1] Rychlost posuvu – frézování 

𝑧𝑓 [-] Počet zubů – frézování 

𝑧𝑣 [-] Počet zubů – vrtání 

𝛼𝐵2 [rad ∙ s−2] Úhlové zrychlení OK č.2 

𝛼𝐵3 [rad ∙ s−2] Úhlové zrychlení OK č.3 



 

98 

 

𝛼𝐵4 [rad ∙ s−2] Úhlové zrychlení OK č.4 

𝛼𝑀𝑍 [°] Úhel profilu metrického závitu 

𝛼𝑚 [rad ∙ s−2] Úhlové zrychlení motoru č.1 

𝛼𝑚𝐵 [rad ∙ s−2] Úhlové zrychlení pastorku č.2 

𝛼𝑣 [rad ∙ s−2] Úhlové zrychlení hlavního vřetene 

𝜂𝑐𝑒𝑙𝑘,𝐴 [-] Celková účinnost – výměna nástroje 

𝜂𝑐𝑒𝑙𝑘,𝐵 [-] Celková účinnost – pohon nástroje 

𝜂𝑙 [-] Účinnost valivých ložisek 

𝜂𝑝 [-] Účinnost vloženého převodu 

𝜂𝑠 [-] Účinnost převodové skříně 

𝜅𝑓 [°] Úhel nastavení – frézování 

𝜅𝑠 [°] Úhel nastavení – soustružení 

𝜅𝑣 [°] Úhel nastavení – vrtání 

𝜎𝐻𝑟𝑒𝑑 [MPa] Redukované napětí ve šroubu 

𝜏𝐻𝑆 [MPa] Napětí ve šroubu od síly předpětí 

𝜑𝑓 [°] Úhel záběru – frézování 

𝜑𝑣 [rad] Polovina úhlové dráha do sousední indexovací pozice (15°) 

𝜔𝐵2 [rad ∙ s−1] Úhlová rychlost OK č.2 

𝜔𝐵3 [rad ∙ s−1] Úhlová rychlost OK č.3 

𝜔𝐵4 [rad ∙ s−1] Úhlová rychlost OK č.4 

𝜔𝐿𝐴𝑌𝑠 [mm] Deformace na ložisku A od soustružení v ose y 

𝜔𝐿𝐴𝑌𝑣 [mm] Deformace na ložisku A v ose y – vrtání 

𝜔𝐿𝐴𝑍𝑠 [mm] Deformace na ložisku A od soustružení v ose z 

𝜔𝐿𝐵𝑌𝑠 [mm] Deformace na ložisku B od soustružení v ose y 

𝜔𝐿𝐵𝑌𝑣 [mm] Deformace na ložisku B v ose y – vrtání 

𝜔𝐿𝐵𝑍𝑠 [mm] Deformace na ložisku B od soustružení v ose z 

𝜔𝐿𝑌𝑠 [mm] Deformace na čele vřetena od ložisek v ose y 

𝜔𝐿𝑌𝑣 [mm] Deformace na čele vřetena od ložisek v ose y – vrtání 

𝜔𝐿𝑍𝑠 [mm] Deformace na čele vřetena od ložisek v ose z 

𝜔𝑉𝑌𝑠 [mm] Deformace vřetena od soustružení v ose y 

𝜔𝑉𝑍𝑠 [mm] Deformace vřetena od soustružení v ose z 

𝜔𝑌𝑠 [mm] Celková deformace od soustružení v ose y 

𝜔𝑍𝑠 [mm] Celková deformace od soustružení v ose z 

𝜔𝑐𝑒𝑙𝑘,𝑠 [mm] Výsledná defor. na čele vřetena od defor. lož. a vřet. – soust. 

𝜔𝑐𝑒𝑙𝑘,𝑣 [mm] Výsledná defor. na čele vřetena od defor. lož. a vřet. – vrtání 

𝜔𝑚 [rad ∙ s−1] Úhlová rychlost motoru č.1 

𝜔𝑚𝐵 [rad ∙ s−1] Úhlová rychlost pastorku č.2 

𝜔𝑣 [rad ∙ s−1] Úhlová rychlost vřetene 
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𝜔𝑣𝑟𝑡 [mm] Deformace vřetena v ose y – vrtání 

a [mm] Délka vyložení RH 

b [mm] Vzdálenost mezi ložisky 

𝐸 [Pa] Modul pružnosti – oceli 

𝑡 [s] Doba rozběhu hlavního vřetene 



 

100 

 

  



 

101 

 

10 SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK 

Seznam obrázků: 

 Členění AVN [1] ........................................................................................ 17 

 Aplikace ROBOTA do výrobního procesu (koncept The innovative 

Robofix® od firmy Sauter). [7] ................................................................... 18 

 Aplikace RH na soustruhu.[32] .................................................................. 19 

 Výrobní možnosti RH s pohonem rotačních nástrojů. [32] ........................ 20 

 Stavebnicový systém od firmy Sandvik s upínacím systémem Capto (vlevo) 

a od firmy WTO. [3,4] ................................................................................. 21 

 Rozdělení nosných zásobníku. [1] .............................................................. 21 

 Korunová RH. [5] ....................................................................................... 22 

 Víceboká RH s aplikací frézovacího modulu od firmy Sauter. [6] ............ 23 

 Srovnání konstrukcí hlav vzhledem k použité technologii obrábění. ......... 24 

 Ukázka frézovací hlavy na soustruhu DMG MORI CTX beta 800 TC. [23] . 

  .................................................................................................................... 24 

 Příklad aplikace RH s radiálním pohonem nástroje na soustruhu 

s přídavným vřetenem [1- hlavní vřeteno a 2 - přídavné (vedlejší) vřeteno]. 

[17]............................................................................................................... 24 

 Grafické porovnání produktových řad RH od firmy Sauter.[16] ............... 25 

 Ukázka uspořádání více RH v pracovním prostoru soustruhu. [2] ............. 26 

 Věnce s Hirthovým ozubením. [22] ........................................................... 27 

 Hydraulický pohon aretace RH od firmy Sauter. [21] ................................ 28 

 Elektromechanický pohon aretace RH od firmy Sauter. [33] .................... 28 

 Ukázka vedení kapaliny v držáku VBD. [13] ............................................. 29 

 Ukázka vedení kapaliny v adaptéru.  [13] .................................................. 29 

 Schéma upínacího systému nástrojů na RH. .............................................. 30 

 Schéma rozhraní DIN 69880 (vlevo) a BMT adaptér (vpravo). [12] ......... 30 

 Upínací standard dle normy DIN 69880. [8] .............................................. 31 

 Ozubení dle normy DIN 5482. ................................................................... 31 

 Uložení hlavního vřetena ............................................................................ 36 

 Aplikace svěrného pouzdra TLK300 (vpravo) [29] na vřeteni (vlevo). ..... 36 

 Opce – automatické mazání ložisek vřetene.[28] ....................................... 37 

 Přívod maziva k ložisku B a C ................................................................... 38 

 Aretace pomocí Hirthova věnce. ................................................................ 38 

 Mechanismus – připojení pohonu nástroje. ................................................ 40 

 Umístění pohonů na RH. ............................................................................ 41 

 Průběh úhlové rychlosti při výměně nástroje (příklad přejezdu do sousední 

polohy). ........................................................................................................ 41 

 Momentová charakteristika servomotoru 1FT7082-5AH71-1DG2. Zdroj: 

autor dle [34]. .............................................................................................. 42 

 Řez sestavou – zobrazení pohonu vřetena motorem č. 1. ........................... 43 

 Momentová charakteristika servomotoru 1FT7064-5WK70-1LA2. Zdroj: 

autor dle [34]. .............................................................................................. 44 

 Pohon nástroje. ........................................................................................... 44 

 Řez upínacím mechanismem adaptéru. ...................................................... 45 



 

102 

 

 Posunu ozubení (vlevo) a čelní dosedací plocha pro adaptér (vpravo). ...... 45 

 Schéma hydraulického obvodu (A – hydromotor – připojení pohonu 

nástroje, B – hydromotor – připojení přívodu chlazení, C – hydromotor – 

aretace RH, D a E – rozvaděče, F – hydraulický agregát s bezpečnostním 

ventilem). ...................................................................................................... 46 

 Společný přívod pro hydromotor (B) a (C) viz obr č. 36 (vlevo – řez 

přívodem přes aretaci, vpravo – pohled z boku) . ........................................ 46 

 Přívod chladící kapaliny do adaptéru. ......................................................... 47 

 Tvar VBD (vlevo) a doporučení rozsah MP4 (vpravo). [13] ...................... 48 

 Zatížení vřetena od soustružení. .................................................................. 49 

 Schéma vrtáku A3399XPL-25 a hlavní rozměry vrtáku A3399XPL-25.[13]. 

  ..................................................................................................................... 50 

 Schéma frézy a hlavní rozměry frézy. [13] ................................................. 51 

 Centrální postavení frézy. [13] .................................................................... 52 

 Celková deformace od vřetena, ložisek a skříně. [1] .................................. 53 

 Znázornění prutu (tmavě zelená) a průřezu vřetena (červená). Působiště sil 

od soustružení (A) a vrtání (B). .................................................................................... 54 

 Zatížení vřetena od soustružení v rovině XZ. ............................................. 55 

 Zatížení od kroutícího momentu. ................................................................ 55 

 Zatížení vřetena jako prut v rovině XZ. ...................................................... 55 

 Uvolnění prutu v rovině XZ. ....................................................................... 56 

 Zatížení vřetena od soustružení v rovině XY. ............................................. 57 

 Zatížení vřetena jako prut v rovině XY. ...................................................... 57 

 Uvolnění prutu v rovině XY. ....................................................................... 58 

 Schéma deformace na ložiscích v rovině XZ. ............................................. 59 

 Deformace na čele vřetena od soustružení 𝜔𝑐𝑒𝑙𝑘, 𝑠(𝑏). [příloha č. 11] ..... 61 

 Zatížení vřetena při vrtání. .......................................................................... 61 

 Upravené zatížení vřetena od vrtání. ........................................................... 61 

 Uvolnění prutu viz obr č. 56. ....................................................................... 61 

 Deformace na čele vřetena od vrtání 𝜔𝑐𝑒𝑙𝑘, 𝑣𝑏. [příloha č. 11] ................. 64 

 Uvolnění ozubeného kola č. 2. .................................................................... 64 

 Uvolnění ozubeného kola č. 3. .................................................................... 65 

 Uvolnění ozubeného kola č. 4. .................................................................... 66 

 Dynamické schéma pohonu vřetena ............................................................ 71 

 Dynamické schéma pohonu adaptéru nástroje. ........................................... 73 

 Maximální zatížení RH kroutícím momentem 𝑀𝐻𝑚𝑎𝑥 vyvolaným silou 

𝐹𝐻. ............................................................................................................... 80 

 Ložisko VA160235-N od firmy Schaeffler. [30] ........................................ 85 

 

Seznam tabulek: 

Tab 1) Srovnání RH od firmy Sauter. ..................................................................... 26 

Tab 2) Srovnání RH mezi výrobci. ......................................................................... 26 

Tab 3) Možnosti Hirthova ozubení od VOITH [10] ............................................... 27 

Tab 4) Rozměry ozubení DIN 5482 – 17x14. ........................................................ 31 

Tab 5) Vícekriteriální hodnocení konstrukčních variant pohonu mechanismu 

aretace. .......................................................................................................... 33 



 

103 

 

Tab 6) Vícekriteriální hodnocení konstrukčních variant pohonu spojovací hřídele. . 

  .................................................................................................................... 34 

Tab 7) Parametry navrhované RH .......................................................................... 35 

Tab 8) Parametry servomotoru 1FT7082-5AH71-1DG2. Zdroj: autor dle [34]. ... 42 

Tab 9) Parametry servomotoru 1FT7064-5WK70-1LA2. Zdroj: autor dle [34].... 43 

Tab 10) Parametry automatové oceli. [13, strana C671] ......................................... 48 

Tab 11) Vstupní parametry pro výpočet řezných sil od soustružení. ....................... 48 

Tab 12) Vstupní parametry pro stanovení řezných sil od vrtání. ............................. 50 

Tab 13) Vstupní parametry pro stanovení řezných sil od frézování. ....................... 51 

Tab 14) Parametry výpočtového modelu vřetena. ................................................... 54 

Tab 15) Minimální hodnota průhybu na čele vřetena 𝜔𝑐𝑒𝑙𝑘, 𝑠𝑏. [příloha č. 11] ..... 60 

Tab 16) Minimální hodnota průhybu na čele vřetena 𝜔𝑐𝑒𝑙𝑘, 𝑣(𝑏)  od vrtání. 

[příloha č. 11] .............................................................................................. 63 

Tab 17) Parametry převodu pro pohon nástroje. ...................................................... 64 

Tab 18) Parametry křížového válečkového ložiska CRBC-14025 od firmy HIWIN. 

[25]............................................................................................................... 67 

Tab 19) Zatížení ložiska A od vrtání viz kapitola 5.2.6. .......................................... 67 

Tab 20) Parametry radiálního válečkového ložiska N1918-K-M1-SP od firmy 

Schaeffler. .................................................................................................... 68 

Tab 21) Parametry radiálního kuličkového ložiska 61907-2RSR od firmy Schaeffler. 

  .................................................................................................................... 68 

Tab 22) Parametry radiálního kuličkového ložiska CSCU080-2RS od firmy 

Scheaffler. .................................................................................................... 69 

Tab 23) Parametry křížového válečkového ložiska 61809-2RSR-Y od firmy 

Schaeffler. .................................................................................................... 69 

Tab 24) Vstupní parametry pro výpočet doby přechodu do sousední indexovací 

pozice. .......................................................................................................... 70 

Tab 25) Parametry pro výpočet rozběhu vřetena pro pohon nástroje. ..................... 72 

Tab 26) Vstupní parametry výpočtu pastorku č. 1 a ozubeného kola č. 1. [Příloha 

č. 8] .............................................................................................................. 74 

Tab 27) Výsledky výpočtu pastorku č. 1 pohonu hlavního vřetena. [Příloha č. 8] .. 75 

Tab 28) Výsledky výpočtu ozubeného kola pohonu hlavního vřetena. [Příloha č. 8] . 

  .................................................................................................................... 75 

Tab 29) Vstupní parametry výpočtu pastorku č. 2 a ozubeného kola č. 2. [Příloha 

č. 9] .............................................................................................................. 75 

Tab 30) Výsledky výpočtu pastorku č. 2 pohonu nástroje. [Příloha č.9] ................. 76 

Tab 31) Výsledky výpočtu ozubeného kola č. 2. [Příloha č. 9] ............................... 76 

Tab 32) Vstupní parametry výpočtu ozubeného kola č. 3 a č. 4. [Příloha č.7] ........ 76 

Tab 33) Výsledky výpočtu ozubeného kola č. 3. [Příloha č. 7] ............................... 76 

Tab 34) Výsledky výpočtu ozubeného kola č. 4. [Příloha č. 7] ............................... 77 

Tab 35) Parametry svěrného pouzdra TLK300. [29] ............................................... 77 

Tab 36) Parametry aretačního mechanismu. ............................................................ 78 

Tab 37) Parametry pružiny R205-507. [35] ............................................................. 79 

Tab 38) Parametry šroubu DIN912-M10x1,5-12.9 a šroubového spoje [26] .......... 81 

Tab 39) Parametry vlnové pružiny NSSB-0095-L3 a hydromotoru.[31] ................ 83 

Tab 40) Vstupní parametry pro výpočet rovnobokého drážkování. [Příloha č.10].. 84 

Tab 41) Výsledky výpočtu rovnobokého drážkování. [Příloha č.10] ...................... 84 



 

104 

 

Tab 42) Požadavky na Hirthovo ozubení. ................................................................ 86 

Tab 43) Parametry navržené RH. ............................................................................. 87 



 

105 

 

11 SEZNAM PŘÍLOH 

Model 

Příloha č. 1 - Model RH – DP_000000-01 

Výkresová dokumentace 

Dle zadání byl vypracován výkres sestavy, ve kterém jsou popsány jednotlivé díly sestavy 

a zvýrazněny stěžejní konstrukční uzly návrhu. Součástí zadání dále bylo vypracovat výkres 

tří dílů, které byly vybrány po domluvě s vedoucím práce. Mezi tyto díly patří vřeteno, disk a 

zadní příruba. V hrubé hmotnosti RH (uvedena v razítku výkresu) nejsou započítány adaptéry 

a motory (č. 1 a č. 2). Kusovník je součástí výkresu sestavy. 

Seznam výkresů: 

• Příloha č. 2 - DP_000000-01 – Výkres sestavy, 

• Příloha č. 3 - DP_007001-01 – Výkres vřetena, 

• Příloha č. 4 - DP_007002-01 – Výkres disku, 

• Příloha č. 5 - DP_005000-01 – Výkres zadní příruby. 

Výpočty: 

Přiložené výpočty jsou provedeny v programu Excel. 

Seznam výpočtů: 

• Příloha č. 6 - Výpočet – OK č. 2 - OK č. 3, 

• Příloha č. 7 - Výpočet – OK č.4 - OK č. 3, 

• Příloha č. 8 - Výpočet – pastorek č. 1 - OK č. 1, 

• Příloha č. 9 - Výpočet – pastorek č. 2 - OK č. 2, 

• Příloha č. 10 - Výpočet – pastorek č. 2 - OK č. 2, 

• Příloha č. 11 - Výpočty – ostatní. 
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Kinematické schéma RH: 
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Motor č.2 

Hydraulický motor 


