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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá problematikou v eteníku a v etene univerzálního soustružnického 
centra. Práce se ve své úvodní části v nuje morfologii v eteníku, kde je popsáno, jakými 
způsoby lze v eteno a v eteník ešit z hlediska jeho uložení, zástavby, použitého upínacího 
rozhraní způsobu mazání, chlazení a t sn ní. Druhá část je v nována rešerši strojů dostupných 
na trhu. Záv rečná část je již v nuje praktickému ešení v eteníku a v etene, na kterém by 
bylo možné provád t mimo soustružení i frézovací a vrtací operace. 

ABSTRACT 

The thesis dealswithheadstock and spindle of the universal turning center. In the introduction 

part is a destription of the headstock morfology. It describe how the spindle and headstock 

can be solved in terms of its bearing, installation, used clamping interface, lubrrication, 

cooling and sealing. The second part is devoted to the universals turning machines which are 

available on the market. In the final part is the practical solution of the headstock and spindle 

on which can be performed for milling and drilling operation instead of turning. 
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1 ÚVOD 

V každodenním život  jsme obklopování nep eberným množstvím produktů, které nesou 
stopy výrobních strojů, jako jsou mobilní telefony, automobily, kuchyňské spot ebiče, ná adí, 
stroje na výrobu elektrické energie, stroje na výrobu potravin atd. Díky dnešním trendům 

vyvíjet a vyráb t tyto produkty stále kvalitn ji, rychleji a efektivn ji je zapot ebí hledat nové 
ešení a technologie pro inovaci a zlepšení parametrů výrobních strojů, na kterých zmín né 

výrobky vznikají. 
Ve firmách zabývajících se vývojem a výrobou obráb cích strojů bychom dnes hledali 

konvenční stroje jen v ojedin lých p ípadech. Objevíme p edevším počítači ízené stroje,  

tzv. CNC stroje, které jsou schopny automaticky ídit rychlost, trajektorii nástrojů nebo 
obrobků, a zajišťují jejich automatickou vým nu. Vývoj pak dále postoupil k tzv. obráb cím 
centrům jak na rotační, tak i nerotační součásti vycházející z jedno profesních CNC strojů, 

které umožňují různé technologické operace, jako je vrtání, frézování, soustružení, broušení 
na jednom stroji, a jsou dále vybaveny o prvky diagnostiky a m ení, a jsou schopny pracovat 

v bezobslužném nebo pln  automatickém cyklu. 
Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh v eteníku a hlavního v etene 

univerzálního soustružnického centra st ední velikosti, na kterém musí být možné provád t 
mimo soustružení i frézovací a vrtací operace. Dále by ve v etení m l být průchozí otvor pro 
podávání a obráb ní tyčoviny. V neposlední ad  by v eteno m lo disponovat možností 
automatické vým ny obrobku. 

Samotnému praktickému návrhu v etene a v eteníku, který bude obsahovat pot ebné 
technické výpočty, volbu nejvhodn jší varianty, výrobní výkresy a model celé sestavy, bude 

p edcházet rešeršní část, která bude zam ena na dostupná soustružnická centra podobných 

velikostí na tuzemském i zahraničním trhu. Z rešerše pak budou zvoleny parametry 

konstruovaného v etene. Ovšem úpln  první částí diplomové práce je popis současného stavu 
poznání, ve kterém budou popsány požadavky na v eteno obráb cího stroje a kompletní 
morfologie soustružnického v eteníku a v etene z hlediska způsobu zástavby, možností 
uložení, způsobů ešení náhonu, ešení c-osy, ešení upínaní, upínacích rozhraní a ešení 
způsobu chlazení, mazání a t sn ní celé soustavy.  
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2 SOUSTRUŽNICKÉ STROJE 

Stroje určené pro obráb ní rotačních obrobků nazýváme soustruhy. Jsou nerozší en jší 
skupinou obráb cích strojů. Všechny soustružnické stroje pracují na stejném principu 
odebírání t ísky, a to na takovém, že hlavní ezný pohyb koná otáčející se obrobek, který je 

upnut ve sklíčidle nebo na upínací desce. Lze na nich obráb t vn jší i vnit ní rotační plochy 
válcové, kuželové i obecné čelní rovinné plochy a v neposlední ad  ezat závity, vrtat 
a vyvrtávat v ose upínací desky nebo sklíčidla. [1] 

Pokud se soustruhy doplní o ízenou osu C, která umožňuje p esné natočení obrobku 
do požadované polohy požadovanou rychlostí, a dále o možnost upnout rotační nástroje, stává 
se ze soustruhu obráb cí centrum na rotační součásti, schopné vykonávat následující operace: 

• Frézování 
• Broušení 
• Vrtání, vyvrtávání a ezání závitů mimo osu rotace obrobku 

• Až p tiosé obráb ní p i použití dvouosé obráb cí hlavy 

Na obr. 1 je možné vid t rozložení pom ru vykonávaných operací na obráb cích centrech. 

 

Obr. 1) Pom r vykonávaných operací t ískového obráb ní [1] 

Protože se ve výrobních firmách po celém sv t  vyskytuje velké množství typů 
soustruhu, zavedlo se pro jejich rozlišení d lení podle konstrukčního uspo ádání na: 

• Soustruhy s vodorovnou osou (produkční, více v etenové automaty) 

• Soustruhy se svislou osou (karuselového typu, inverzní) 
• Speciální jednoúčelové  

Další možností jejich rozd lení je podle stupn  automatizace na: 

• Ručn  ízené 

• Poloautomatické 

• Automatické 
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3 V ETENÍK SOUSTRUŽNICKÉHO CENTRA 

V eteník soustružnického obráb cího centra je jedním z hlavních uzlů obráb cího stroje, který 
má velký vliv na celkovou kvalitu stroje, a tudíž i rozm rovou, tvarovou p esnost a jakost 
povrchu obráb né součásti. Od jeho výkonu se odvíjí výkonnost celého stroje.[1][2] 

V eteník, ať už pro soustružnická nebo frézovací centra, je složen z jednotlivých částí, 
které spolu dohromady zabezpečují požadované funkce a vlastnosti v eteníku. Tyto uzly jsou 

vid t na obr. 2. V eteno je ve v eteníku uloženo kombinace radiální a axiálních ložisek. 

Konec v etene, který vyčnívá z v eteníku, se nazývá p ední konec a je upraven tak, aby se 
k n mu dalo p ipojit pot ebné upínací rozhraní (sklíčidlo). Ložisku, které je blíž p ednímu 
konci v etene, se íká hlavní nebo p ední a má rozhodující vliv na p esnost rotačního pohybu 
v etene. Tvar v etene by m l být co nejjednodušší s co nejmén  možnými zm nami prům rů. 
[2][3] 

 

Obr. 2) Morfologie v eteníku [3] 

3.1 Požadavky na vřetena obráb cích stroj  

Hlavním úkolem v etene je zabezpečit obrobku co nejp esn jší rotační pohyb. Aby byl 

tento úkol v etene spln n, musí být v eteník dostatečn  tuhý a musí bezpečn  zachycovat 
radiální a axiální zatížení od ezného procesu a hmotnosti obrobku. S p esností obráb cího 
stroje souvisí způsob uložení h ídele v etene ve v eteníku a dále i množství tepla, které je 
v etenem odvád no a vyza ováno do ostatních částí stroje. Aby bylo v eteno schopno 
vykonávat ezný proces, musí jeho pohon zajistit dostatečn  velký kroutící moment 
k vyvození ezné síly na nástroji. Zároveň musí mít pohon dostatečný rozsah otáček 
odpovídající prům ru a materiálu obrobku, který lze plynule m nit. Dále je t eba zajistit 
reverzaci smyslu otáčení v etene, jeho rychlý rozb h i zastavení otáčení s upnutým obrobkem. 
V neposlední ad  musí být v eteno schopno najet s obrobkem do požadované polohy 
požadovanou rychlostí. Čili musí disponovat osou C. [1][2] 
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Shrnutí požadavků: [5] 

• P esnost chodu – je určena velikostí radiálního a axiálního házení. 
• Dokonalé vedení – v eteno nesmí m nit polohu v prostoru, m ní-li se jeho sm r 

a smysl zatížení. 
• V uložení v etene musí být možnost vymezit vůli vzniklou opot ebením. 

• Ztráty v uložení v etena musí být co nejmenší (účinnost, oh ívání a tepelná dilatace, 
zm na polohy a funkce). 

• Tuhost v etene – jeho deformace spolu s p esností chodu má rozhodující vliv na 
p esnost obráb cího stroje. 

• Velký rozsah otáček s plynulou regulací. 
• Dostatečný krouticí moment k vytvo ení ezné síly. 

• Bezúdržbovost a dlouhá životnost – co nejmenší servisní zásahy b hem provozu 
stroje. 

3.1.1 Přesnost chodu vřetene 

P esnost chodu v etene a jeho nem nnost v čase je zásadní pro dodržování tvaru a 
rozm ru obráb ných součástí. Tato je m ená na p edním konci v etene, tedy na ploše učené 
pro upnutí sklíčidla v p ípad  v etena pro soustruh, a je určená p edevším velikostí odchylky 

osy otáčení od ideální polohy p i rotačním pohybu neboli radiálním házením. [2][4] 

P íčiny radiálního házení: 

• Nep esností otáčení v etene, kdy osa v etene m ní b hem jedné otáčky svou polohu mezi 
dv ma krajními body. 

• Nesouosost plochy, na které m íme házení, s osou otáčení. 
• M ená plocha nemá ideální kruhový tvar. 

Výsledné radiální házení se tedy skládá z t chto t í dílčích p íčin. Poslední dv  p íčiny lze 
omezit zvýšením p esnosti obráb ní jednotlivých dílců. Nep esnost otáčení je dána vůlí 
v ložiskách v etene v zabudovaném stavu. Každá nenulová vůle uložení v etene způsobuje 
jeho volný pohyb všemi sm ry, a není tudíž možné zamezit jeho p ípadnému vybočení 
z ideální polohy, jestliže vn jší síly p evyšují hmotnost v etene. Proto mají být radiální i 
axiální vůle všech valivých ložisek v daném uložení v zabudovaném stavu z důvodu co 
nejp esn jšího vedení v etene co nejnižší. Ideálního stavu je dosaženo v p ípad , kdy valivá 
ložiska b ží v uložení p i provozní teplot  s p edp tím, které zajišťuje stejnosm rné rozd lení 
zatížení po obvod  ložisek. Vliv radiálního házení konce v etene závisí na délce vyložení, 
vzdálenosti ložisek a sm ru jejich házení, viz obr. 3. Tento obrázek znázorňuje, jaký vliv má 
velikost a orientace nep esnosti v jednotlivých podp rách na celkové házení na konci v etene. 
Je zde možné vid t, že je t eba zvolit ložisko v p ední podp e p esn jší, než ložisko v zadní 
podp e a montovat je tak, aby maximální házení všech ložisek bylo v jedné rovin  a stejném 

sm ru. Jestliže bude házení ložisek v jedné rovin , ale v opačném sm ru, bude výsledné 
házení na p edním konci v etene nejv tší. [2][4] 
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Obr. 3) Vliv házení ložisek na p esnost chodu [2] 

Axiální házení se m í na čelní ploše v etena a je způsobeno axiálním házením ložiska  
a nedokonalou kolmostí čelní plochy k ose otáčení. Toto házení se dá zdánliv  odstranit 
obrobením dané čelní plochy po montáži na vlastním stroji. [2] 

3.1.2 Tuhost vřetene a uložení 

Tuhost v etene významn  ovlivňuje p esnost práce a dynamickou stabilitu obráb cího 
stroje. Nejčast ji je tuhost v etene udávána na jeho p edním konci, na n jž se umisťuje 
upínací za ízení a obrobek, protože toto místo má p ímý vliv na kvalitu práce. Celková tuhost, 
resp. deformace v etene je dána dle obr. 4 součtem jednotlivých deformací v etenové h ídele, 
ložisek a sk ín  (t lesa v eteníku).[2][5] 

 

Obr. 4) Deformace v etene – vliv tuhosti v etene, ložisek a sk ín  [2] 

P i výpočtu deformace v etene je t eba započítat veškeré vlivy, které na n j působí: [5] 

- Průhyb vlastního v etene. 

- Průhyb vlivem deformace. 

- Průhyb vlivem poddajnosti ložiskových t les. 
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3.2 Zástavba vřetene 

Zástavbou v etene je myšlen způsob uložení v eteníku na nosnou část stoje. P estože existuje 
nep eberné množství konstrukčních provedení v eten (různé velikosti a tvary), rozlišujeme 
pouze dv  základní možnosti zástavby. 

Prvním s nich je tzv. sk íňový typ, obr. 5. Jeho nejv tší výhodou je jeho vyšší tuhost 
oproti druhé variant . Zároveň má i své nevýhody, jako nap íklad náročn jší a zdlouhav jší 
montáž, resp. demontáž p i servisu, dále pak pot eba dokonale rovinné plochy, na které bude 
sk íň montována. 

 

Obr. 5) V eteník sk íňového typu [6] 

Druhým zástavbovým typem je tzv. tubus, obr. 6. Jak již název naznačuje, jedná se o 
tvar rotačního válce s p írubou na konci. Hlavní výhodou tohoto provedení je relativn  
jednoduchá a rychle vým na p i servisu, čímž se zkracuje čas odstávky stroje.  

 

Obr. 6) Tubusový v eteník [7] 
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3.3 Pracovní konec vřetene 

Konec v etene vyčnívající ze sk ín  v eteníku je označován za p ední konec. Velkou 

pozornost p i návrhu v etene je také pot eba klást pozornost na vhodnou úpravu tohoto konce, 

tak aby bylo možné optimáln  upevn ní obrobku (nap . p es sklíčidlo) nebo nástroje (nap . 
p es upínací kužel). Toto p ipojení má být rychlé, tuhé, spolehlivé a p esné. Provedení 
p edního konce v etena závisí na typu stroje, jeho velikosti a požadované p esnosti. [3] 

Pro soustružnické stroje známe tyto p ední konce: [3] 

- Typ A1 (obr. 7) je konec v etene s p írubou a krátkým st edícím kuželem (upínací 
díry se závitem jsou v p írub  v etene a v čele kuželu). 

- Typ A2 (obr. 8) je konec v etene s p írubou a st edícím kuželem (upínací díry se 
závitem jsou v p írub  v etene). 

- Typ B (obr. 9) je konec v etene s p írubou a krátkým st edícím kuželem 
s bajonetovým uzáv rem. 

 
 

Obr. 7) Konec kužele – Typ A1 [8] Obr. 8) Konec kužele – Typ A2 [8] 

 

Obr. 9) Konec v etene – Typ B [8] 

Všechny typy konců v etene jsou normalizovány pod normou ISO 702/I-III. 

Dále existují normalizované p ední konce pro v etena frézek. Tyto ale nejsou důležité pro tuto 
diplomovou práci, proto nebudou podrobn ji rozebírány. Jedná se nap . o kuželové stopky 
ISO, HSK nebo speciální profil Capto. 
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3.4 Uložení vřetene 

Způsob, jakým bude v eteno uloženo, je tím nejv tším problémem p i konstrukčním návrhu 
celého v eteníku. V eteno je možné uložit buď do kluzných, elektromagnetických, anebo 

valivých ložiskových systémů. Volba mezi jednotlivými způsoby záleží na podmínkách 
a způsobu používání v etene, resp. obráb cího stroje.[3] 

První dv  jmenované uložení (kluzné a elektromagnetické) se používají jen ve 
speciálních p ípadech, kde jsou kladeny extrémn  vysoké nároky na tuhost nebo maximální 
frekvenci otáčení. Více než 90 % veškerých uložení v eten obráb cích strojů je realizováno 
pomocí systému valivých ložisek. [3] 

3.4.1 Valivé uložení 

Valivá ložiska jsou nepostradatelnou strojní součástí umožňující vzájemný rotační pohyb 

součástí ve strojích, p ičemž současn  p enáší i působící síly. Valivá ložiska se rozd lují 
zpravidla podle sm ru síly, pro jejíž p enášení jsou p evážn  určena, do dvou základních 

skupin, a to na ložiska radiální a axiální. [3][9] 

P esný rozdíl mezi ob ma skupinami ale není, protože v tšina radiálních ložisek může 
zachytávat i axiální síly a n které typy axiálních ložisek i radiální síly. Toto rozd lení má ale 

význam pro stanovení únosností ložisek. U radiálních ložisek se udává únosnost pro radiální 
síly, zatímco u axiálních ložisek se vztahuje na síly působící v axiálním sm ru. [9] 

Podle tvaru valivých t les ložiska d líme na ložiska s bodovým a čárovým stykem. 

U kuličkových ložisek nastává teoretický styk v bod , proto se také označují jako ložiska 

s bodovým stykem. U ložisek válečkových, soudečkových, kuželíkových a jehlových vzniká 
styk v čá e, resp. v p ímce, proto se společn  označují jako ložiska s p ímkovým, nebo 
čárovým stykem. Každý typ ložiska se vyznačuje charakteristickými vlastnostmi danými 
konstrukcí a rozm ry, které určují jeho vhodnost pro daný způsob použití. Proto je nutné p i 
volb  typu ložiska brát v tšinou v úvahu více různých vlivů a hodnotit je podle jejich míry 
významnosti pro dané uložení. Volba typu standardního ložiska bývá ovlivn na zejména: 

[9][10] 

• P enosem zatížení. 
• Prostorovými možnostmi. 
• Otáčkami. 
• P esností chodu. 

• Souosostí. 
• Axiální posuvností. 
• Tuhosti uložení. 
• Možnostmi montáže a demontáže. 

• Způsoby mazání a t sn ní. 

Radiální zatížení: 
Ložiska určená p evážn  k p enosu radiálního zatížení se nazývají ložiska radiální. Mají 
jmenovitý stykový úhel menší než 45°. Ložiska s čárovým stykem jsou vhodná pro vyšší 
radiální zatížení než ložiska s bodovým stykem a ložiska s počtem valivých t les mají v tší 
únosnost než stejná ložiska s klecí. [10] 
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Axiální zatížení: 
Ložiska určená p evážn  pro axiální zatížení jsou nazývána axiální ložiska a mají stykový 
úhel v tší než 45°. Axiální kuličková ložiska a axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem 

mohou v závislosti na provedení p enášet axiální zatížení v jednom sm ru nebo v obou 

sm rech. V p ípad  obzvlášt  vysokých axiálních zatížení se volí axiální válečková nebo 
axiální soudečková ložiska. Pro axiální zatížení působící v obou sm rech jsou určena 

obousm rná ložiska. [10] 

Kombinované zatížení: 
Kombinované zatížení se skládá ze současn  působícího radiálního a axiálního zatížení. 
Axiální únosnost ložiska je závislá na stykovém úhlu. Čím je úhel v tší, tím je v tší i axiální 
únosnost ložiska. U jedno adých kuličkových ložisek zvyšuje jejich únosnost v axiálním 
sm ru v tší vůle v ložisku. Nejvhodn jší pro zachycení kombinovaného zatížení jsou 
jedno adá a dvou adá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, nebo kuželíková ložiska. Tato 

jsou sdružována do dvojic p ípadn  pro zajišt ní obousm rného zatížení nebo pro zvýšení 
tuhosti. [10] 

a) Upořádání do „O“ – P i uspo ádání ložisek zády k sob  (do „O“), obr. 10, se 

spojnice stykových bodů rozbíhají ve sm ru osy ložisek. Uložení je schopné p enášet 
obousm rné axiální zatížení, ale jedno ložisko nebo sada ložisek p enáší vždy axiální 
zatížení pouze v jednom sm ru. Ložiska namontovaná do „O“ poskytují relativn  tuhé 
uspo ádání zvlášt  vhodné pro p enos momentových zatížení. [11] 

b) Uspořádání do „X“ – V uspo ádání ložisek čely k sob  (do „X“), obr. 11, se spojnice 

stykových bodů sbíhají ve sm ru osy ložisek. Uložení je schopné p enášet obousm rné 
axiální zatížení jako v p ípad  uložení do „O“. Vlivem krátké rozteče mezi účinnými 
st edy ložisek je toto uspo ádání mén  vhodné pro p enášení momentového zatížení. 
[11] 

c) Uspořádání do tandemu – Použití tandemového uspo ádání poskytuje zvýšenou 
axiální a radiální únosnost ve srovnání se samostatným ložiskem. P i uspo ádání 
ložisek do tandemu (obr. 12) jsou spojnice rovnob žné a radiální, a axiální zatížení 
jsou rovnom rn  rozd lena Sada ložisek v tandemu však p enáší axiální zatížení jen 
v jednom sm ru. Pokud je pot eba zachytit zatížení v obou sm rech, musí být ložiska 
v tandemu montovaná proti dalšímu ložisku/ložiskům. [11] 

   

Obr. 10) Uspo ádání do 
„O“ [11] 

Obr. 11) Uspo ádání do 
„X“ [11] 

Obr. 12) Uspo ádání do 
tandemu [11] 
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Obr. 13) P íklady uložení v etene systémem valivých ložisek [11] 

3.5 Náhon vřetene 

Jedná se o za ízení, díky kterému je uvedeno do činnosti v eteno s obrobkem, a tím zajistil 
vznik ezného výkonu na obrobku (nástroji), a to buď p ímým spojením motoru a v etena, 

nebo pomocí různých p evodů. Základní požadavky na náhon v etene jsou, aby byl schopný 
s dostatečnou p esností optimalizovat eznou rychlost v závislosti na m nícím se prům ru 
obráb né součásti, zabezpečit pot ebný výkon pro obráb ní a umožnil okamžité zastavení 
v etene p i jeho vypnutí. [15] 

Náhon v etene se z konstrukčního hlediska rozd luje dle obr. 14. Každá z variant má 
svá specifika a je vhodná pro jiné typy strojů. Je tudíž nutné vždy pečliv  zvážit, která 
varianta je vhodná pro daný stroj. 

 

 

Obr. 14) Druhy náhonu v etene [3] 

Náhon vřetene

Nep ímý pohon
(vložený p evod)

emenem

Ozubenými koly

P ímý pohon

Interní pohon 
- je umíst ný v t lese v eteníku 

(elektrov eteno)

Externí pohon
- je spojený s v etenem pomocí 

spojky

Druh pohonu

Synchronní
motory

Axynchronní 
motoy
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3.5.1 Pohon s vloženým převodem 

Jeho hlavní výhoda tkví v tom, že servomotor, synchronní nebo asynchronní motor 
nemusí být uložený v t sné blízkosti v etena (p edevším p i použití emenového p evodu), 
což umožňuje určitou variabilitu uspo ádání pohonu. Nejv tší nevýhodou jsou vůle ztráty, 
které vznikají mezi jednotlivými částmi pohonu. Nejčast jší varianty vložených p evodů jsou: 

p evod emenem, ozubenými koly, harmonickou nebo planetovou p evodovkou. [15] 

Účinnost p evodu s emenem se pohybuje okolo 90-95 % v závislosti na použitém 
typu emene. Ozubené emeny se používají p edevším pro p enos vysokých výkonů, kde 
nesmí docházet k prokluzu emenu. Ploché emeny se vyznačují tím, že nejsou zdrojem 
vibrací a ani je nep enášejí z el. motoru na v eteno. [15] 

P evod s ozubenými koly se zpravidla provádí pouze s jedním soukolím. Účinnost 
takového p evodu je p ibližn  90 % a s každým dalším vloženým soukolím klesá. [15] 

Pokud je pot eba velkého p evodového pom ru mezi motorem a v etenem využívají se 
harmonické nebo planetové p evodovky. U harmonických p evodovek pat í k výhodám 
kinetická p esnost, bezvůlovost a vysoká účinnost. Nevýhoda je v její citlivosti na torzní 
kmitání. U planetových p evodovek je nejv tší výhodou zmín ný velký p evodový pom r 
a pom rn  malý mrtvý chod. Nevýhoda je ve vysoké cen  a nízké účinnosti. [15] 

 

Obr. 15) Pohon s vloženým emenovým p evodem [16] 
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3.5.2 Pohon s přímým převodem 

P evod s p ímým p evodem je charakteristický nep ítomností p evodových prvků. Využívá se 
hlavn  pro oblasti HSC (vysokorychlostní obráb ní), kde je pot ebný dynamický stabilní 
pohon, nízká úroveň hluku, rovnom rnost chodu, p esné ízení polohy a kompaktnost. 

Účinnost takovéhoto pohonu je tém  100 %. Jejich nevýhodou je vznikající teplo a vyšší 
po izovací cena. Spojení motorové h ídele a v etena je provádí buď jejich slisováním, nebo 

spojením spojkou. [15] 

 

Obr. 16) Pohon s p ímým p evodem [3] 

3.5.3 Pohon elektrovřetenem 

V této konstrukční variant  je motor p ímo integrovaný do v etena, tzn. pohon je p ímo 
tvo ený rotorem, který se nalisuje na h ídel v etena. Hlavními výhodami je krátký čas rozb hu 
v porovnání s jinými pohony, velmi dobrá polohovatelnost, jednoduchá montáž a demontáž, 
kompaktní vzhled a nižší hmotnost. Nevýhodou je, že motory určené pro tuto aplikaci ve 
hodn  zah ívají, a je tudíž je nutné chladit vodou, pro kterou musí být v plášti v etene 
vytvo ený ob hový kanálek. [15] 

 

Obr. 17) Elektrov eteno Cytec-System (CS-77-500) [17] 
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3.6 Periferie vřeteníku 

Periférie zabezpečují, aby byly dosáhnuty požadované technické i technologické parametry 
v eteníku obráb cího stroje. [3] 

3.6.1 Mazání vřetenových ložisek 

Hlavním důvodem mazání v etenových ložisek je redukce t ení kvůli snížení 
opot ebení vlivem kovového styku valivých t les s ob žnými dráhami. Mazání ložisek 
prodlužuje jejich životnost, snižuje riziko jejich mechanických poškození p i vysokých 
otáčkách a odvádí vyprodukované teplo. Metoda, jakou je možné v etenová ložiska mazat 
závisí na konkrétních provozních podmínkách, nap . požadovaných otáčkách nebo p ípustné 
provozní teplot . Avšak další faktory, jako jsou vibrace, zatížení a mazání sousedních 
součástí, nap . ozubených kol, může proces výb ru také ovlivnit. Využívané způsoby mazání 
uložení v eten obráb cích strojů jsou zobrazeny na obr.18. [3][11] 

 

Obr. 18) Způsob mazání ložisek [3] 

Tloušťka mazacího filmu závisí na otáčkách, provozní teplot  a viskozit  maziva. 
Krom tloušťky maziva je pot eba brát v úvahu i trvanlivost maziva. P i mazání může 
vzniknout: 

• Mezní mazání – malá tloušťka maziva. 

• Hydrodynamické mazání – odd lení pohybujících se povrchů mazacím 
filmem. 

• Elastohydrodynamické mazání – p i částečném hydrodynamickém mazání 
existují u zatíženého t lesa i minimální pružné deformace. 

Mazání plastickým mazivem 

Uložení mazaná plastickým mazivem jsou vhodná pro široký rozsah otáček. Mazání 
vysoce p esných ložisek vhodným množstvím kvalitního plastického maziva umožňuje chod 
p i relativn  vysokých otáčkách bez nadm rného zvýšení teploty. Použití plastického maziva 
také znamená pom rné zjednodušení konstrukce uložení ložisek, protože plastické mazivo lze 
snadn ji udržet v ložisku než olej, zejména pokud h ídele jsou naklon né nebo vertikální. 
Plastické mazivo také p ispívá k ut sn ní konstrukce proti pevným a kapalným nečistotám, 
jakož i vlhkosti. [11] 

Plastická maziva na mazání valivých ložisek jsou nejčast ji vyráb na z jakostních 
minerálních nebo syntetických olejů zahušt ných kovovými mýdly mastných kyselin. 
Plastická maziva musí mít dobrou mazací schopnost a vysokou chemickou, tepelnou a 

Mazání ložisek vřetene

Plastickým mazivem
- manuáln  p i montáži (jednorázov )
- maznice

Olejem
- protékajícím olejem nebo  brod ním 
- olejovou mlhou
- pomocí trysky - vst íkování
- mazání olej - vzduch
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mechanickou stálost. Maziva mohou být obohacena aditivy, která zvyšují provozní životnost 
maziva a ložiska. P i volb  plastického maziva je nutné brát v úvahu nejdůležit jší vlastnosti 
maziva, jako viskozitu základového oleje, konzistenci, únosnost a protikorozní vlastnosti. [18] 

Mazání olejem 

Mazání olejem je využívání v p ípadech, kdy je frekvence otáčení p íliš vysoká a 
domazávací období pro plastická maziva je p íliš krátké. Dalším důvodem může být nutnost 

odvád t teplo z ložisek nebo vysoká teplota prost edí, která nedovoluje použití plastického 
maziva anebo pokud je již v sousedních prvcích stroje využito mazání olejem (nap . ozubená 
kola v p evodovce).P i mazání olejem je t eba zajistit, aby byla ložiska mazána již p i rozb hu 
a potom i p i provozu. Nadm rné použití oleje zvyšuje jeho teplotu a tím i teplotu ložisek. 
P ívod oleje k ložisku se zajišťuje různými konstrukčními metodami. [18] 

• Mazání olejovou lázní – nejrozší en jší a nejjednodušší způsob olejového mazání, pro 
nízké a st ední frekvence otáčení. 

• Mazání ob hem oleje – je nejčast ji využívání pro vysoké frekvence otáčení, kde je 
nutnost chlazení ložisek. Olej je p ivád n pomocí čerpadla a po průchodu ložiskem je 
olej vrácen zp t do nádrže. 

• Mazání kapáním – využívá se u malých kuličkových ložisek p i vysokých otáčkách 

• Mazání vst ikovaným olejem – nejvíce se využívá pro vysokootáčková ložiska, kdy je 
olej pod tlakem vst ikován p ímo do ložiska 

• Mazání olejovou mlhou – využívá st íkání olejové mlhy do ložiska (často využívané 
pro mazání v etenových ložisek obráb cích center) 

• Mazání systém olej-vzduch – do každého ložiska je pomocí tlakového vzduchu 
p ivedeno velmi malé a p esn  odm ené množství oleje, které zajistí dostatečné 
mazání a umožňuje lépe dosáhnout nižších provozních teplot a vysokých otáček. 
Využívá se u vysokootáčkových v etenových ložisek 

3.6.2 T sn ní vřetene 

V eteno obráb cího stroje je pot eba efektivn  ut snit, aby se zabránilo vniku nečistot a 
vlhkosti k ložiskům v etene, což může negativn  ovlivnit jejichprovozní trvanlivost a 

výkonnost, dále může docházet k znehodnocení mazacího oleje nebo tuku. [3][11] 
T sn ní můžeme rozd lit na: 

• Kontaktní (V-kroužky, gufera, speciální t sn ní). 
• Bezkontaktní (labyrint, ucpávky, t snící vzduch). 

Kontaktní t sn ní 
Všeobecn  se jedná o velice spolehlivý typ t sn ní (obr. 19). Ovšem jejich účinnost je závislá 
na ad  faktorů jako nap :  

• Provedení t sn ní. 
• Materiálu t sn ní. 
• Stykového tlaku. 

• Kvality povrchu t snící plochy.. 

• P ítomnosti maziva mezi b item t sn ní a t snící plochou 
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T ení mezi b item t sn ní a t snící plochou produkuje vlivem t ení teplo, které má 
nep íznivé účinky p edevším u velkých obvodových rychlostí (>200 000 mm/min) na t snící 
ploše. Je proto vhodné kontaktní t sn ní využívat u v eten s nižšími frekvencemi otáčení nebo 
v aplikacích, kde dodatečné teplo výrazn  neovlivňuje výkonost v etene. [3][11] 

 

Obr. 19) Druhy kontaktního t sn ní [11] 

Bezkontaktní t sn ní 
Tento typ t sn ní je využíván tém  u veškerých aplikací, kde je vyžadována p esnost 

s vysokými otáčkami. Jejich účinnost závisí v podstat  na t snícím účinku úzké spáry 

(labyrintu) mezi h ídelí a t lesem. Jelikož v tomto ešení nedochází ke kontaktu h ídele 
a t snícího t lesa, nevzniká zde žádné t ení, tudíž ani teplo. Bezkontaktní t sn ní není 
omezováno otáčkami v etene, tudíž je velice vhodné pro využití v obráb cích strojích. [11] 

Vůle v labyrintu je zpravidla 0,1 – 0,2 mm. Ve spodní části labyrintového t lesa 
(u vodorovného provedení v etene) musí být vyvrtané odtokové otvory pro odtok vniknutého 
oleje a ezné kapaliny. Pro vyšší bezpečnost a účinnost ochrany vnit ního prostoru v eteníku 
může p ední labyrint p etlakovaný vzduchem. Různé p íklady bezkontaktního t sn ní jsou 
zobrazeny na obr. 20. [3][11] 

 

Obr. 20) P íklady bezkontaktního t sn ní [11] 
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4 MOŽNOSTI REůLIZůCE OSY „C“ 

Jelikož tato diplomová práce je zam ena na soustružnické obráb cí centrum, u kterého jsou 
vykonávány i jiné než čist  soustružnické operace viz obr 1. jako nap íklad frézování, vrtání 
atd., je nutné, aby v eteno bylo schopné opakovan  najížd t do požadované polohy 

definovanou rychlostí tudíž disponovalo tzn. osou – C. Ukázka využití C osy p i obráb ní je 
vid t na obr. 21. 

Nejvýznamn jším parametrem je točivý moment motoru pro pohon osy C. Ten 

vychází z výkonů používaných nástrojů a na maximální velikosti obráb né součásti. Tento 
moment musí být tak velký, aby zachytil ezné síly vznikající p i obráb ní.  

Nemén  důležitá je také p esnost. Ta závisí na p esnosti odm ování, ale také na 
nejmenším reálném úhlu natočení, který je motor schopen vykonat. Ten je určen p evodem 

a minimálním krokem motoru, který je daný jeho regulací. Velký vliv na p esnost mají taktéž 
vůle v kinematickém uzlu C osy. Tyto vůle se nejvíce projevují p i reverzaci chodu v etene 
a je tudíž nutné tyto vůle co nejvíce eliminovat, aby nedocházelo k mrtvému chodu. 

Dalším parametrem, který je důležitý pro osu C je její dynamika, tedy rychlost 
a p edevším zrychlení. Rychlosti nejsou u osy C velké max. n kolik desítek otáček za minutu. 
Zrychlení je důležit jší, jelikož může zkracovat čas najetí do požadované polohy a tím 
zkracovat i výrobní časy. 

 

Obr. 21) P íklad obráb ní s ízenou osou „C“ [19] 
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4.1 Přímý pohon osy C 

Technika p ímého pohonu, jejíž podstatou je momentový motor, vede k bezp evodové sestav  
s vysokou účinností. K p ednostem této technologie pat í kompaktn jší ešení a podstatné 
zlepšení tuhosti. Krom  toho navíc p ináší úsporu provozních nákladů, zjednodušuje návrh 
stroje a odstraňuje opot ebení a údržbu. P ímé spojení zát že a rotoru odstraňuje nutnost 
mechanických p evodových prvků jako jsou p evodovky, zubové emeny, reduktory 
a šnekové p evodovky, což zajišťuje bezvůlovost systému. Narozdíl od kartáčových motorů 
zde není žádný p ímý kontakt mezi rotorem a statorem, a tak ani žádné mechanické 
opot ebení. Celkové disponuje vynikající spolehlivostí a dlouhou životností. Mén  
mechanických součástek snižuje nároky na údržbu i cenu za ízení. Další p edností je také 
jednoduché odpojení a p ipojení motoru ke v eteni. Motor je jednoduše aktivován, jakmile je 
p iveden zdroj proudu [21] 

Výhody Nevýhody 

• Velká tuhost soustavy. • Bezvůlový chod. • Chyb jící setrvačné hmoty p evodů – 

vyšší dynamika. • Jednoduché p ipojení/odpojení pohonu. 

• Nedochází k opot ebování mechanických 
částí. 

• Nutnost chlazení vodou pro vyšší 
kroutící momenty. • Složit jší zabudování. 

• Vyšší cena. 

Co je to momentový motor? 

Momentové motory jsou zvláštním druhem bezkartáčových synchronních strojů 
s permanentními magnety. Je možné momentový motor považovat za stočený lineární motor 

nebo klasický servomotor s velkým počtem pólů. Je to práv  velký počet pólů, který 
umožňuje dosáhnout vysoký krouticí moment v malých otáčkách. Další atraktivní vlastností 
je jejich kompaktní konstrukce zahrnující úzkou zástavbu a velký vnit ní prům r. Momentové 
motory produkují vysoký krouticí moment na nízkých rychlostech, dokonce v klidu. Na rozdíl 
od tradičních pohonů se dimenzují čist  podle momentu, nikoliv výkonu. V podstat  špičkový 
moment udává maximální 
krouticí moment, který 
motor může fyzicky 

produkovat a trvalý moment 
je dán tepelnou 
rovnováhou, tj. množstvím 
ztrátového tepla, které je 
soustava schopna odvézt p i 
trvale zát ži bez nárůstku 
teploty nad povolenou mez. 

Proto je pro zvýšení 
nominálního krouticího 
momentu nutné chladit 
motor vodou pro lepší 
odvod tepla. K tomuto 

účelu jsou již v konstrukci 

vytvo eny kanálky pro vodní chlazení viz obrázek 22. [21] 

 

Obr. 22) Momentový (prstencový) motor ETEL [21] 
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4.2 Nepřímý pohon osy C 

P i vložení p evodu mezi motor a h ídel v etene hovo íme o nep ímém pohonu. Vložený 
p evod slouží k redukci otáček a zvýšení kroutícího momentu na v eteni a dále umožňuje 
umístit motor mimo osu v etene.  

Nejv tším neduhem ešení osy C s nep ímým p evodem je vznik vůlí v p evodech 
p edevším p i reverzaci chodu, kdy dochází k tzv. mrtvému chodu, který způsobuje 
nep esnosti v polohování. Je tudíž nutné tyto vůle vymezovat. Dalším problémem 
u nep ímého pohonu je jeho odpojení v dob , kdy není pot eba p esného polohování, aby 

nedocházelo k jeho zničení vlivem vysokých otáček, které by mohly dosahovat až stonásobek 
jmenovitých otáček v etene. 

Nep ímé pohony lze dále d lit podle využívaného p evodu na p evod ozubeným 
emenem, čelními ozubenými koly nebo šnekovým p evodem. [20] 

Výhody Nevýhody 

• Umíst ní mimo osu v etene. • Chlazení pouze vzduchem. • Snazší zabudování. 
• Nižší cena motoru. 

• Nutné vymezení vůlí v p evodu. • Nižší účinnost – ztráty v p evodu 
(p edevším ve šnekovém). • Nutnost vy ešení odpojení pohonu. • Horší dynamické vlastnosti díky 
setrvačným momentům p evodů. 

• Mechanické opot ebení součástí b hem 
provozu. 

4.2.1 Pohon pomocí řemenu a brzdy 

Jednou z nejjednodušších a zároveň nejlevn jších variant, jak realizovat osu C, je využití 
emenového p evodu p ímo od hlavního motoru, kde poloha v etene musí být odm ována, ať 

už p ímo, či nep ímo. Nejv tším neduhem tohoto ešení je poddajnost a elasticita samotného 
emene, což vede k nep esnostem polohování p i náhlé zm n  otáček nebo vyšší dynamice. 

Tuto nep esnost lze eliminovat využitím nap . hydraulické brzdy. ídící systém poté rozlišuje 
nejčast ji 2 režimy, ve kterých brzda pracuje. Prvním je tzv „tvrdá“ brzda, kdy je v eteno 

napevno zastaveno v dané poloze. Tento režim lze využít nap . pro vrtání d r na roztečné 
kružnici. Druhý režim je tzv. m kká“ brzda, který povoluje otáčení v etene a je tudíž vhodná 
pro frézovací operace, kde jsou ízeny 2 a více os. 
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4.2.2 Převod ozubenými koly 

P i využití náhonu osy C pomocí servomotoru a p evodu s ozubenými koly je 
dosaženo p enosu velkého točivého momentu bez možnosti prokluzu. Cena tohoto typu není 
p íliš vysoká, i když je t eba počítat s náklady na mechanismus pro p ipojování / odpojování 
ozubeného kola do záb ru s ozubeným kolem na v eteni. Pro zajišt ni správného chodu je 
také nutné vyrobit soukolí velice p esn  kvůli eliminaci vůlí v p evodu. Problémem této 
konstrukční varianty je mazání ozubených kol. Jelikož se mechanizmus nachází mimo 
v eteník není možné využít mazacích olejů. P istupuje se tedy na mazání plastickým mazivem 
nebo bývají p evody suché, což ovšem snižuje jejich účinnost. 

Jak již bylo ečeno, pro p ipojování nebo odpojování ozubených kol slouží různé 
mechanizmy. Ty bývají nejčast ji klopné, kdy je servomotor s pastorkem na konzoly, která je 
pomocí hydraulického válce p ikláp na k ozubenému kolu. Díky tomu, že zde není konstantní 
osová vzdálenost, pastorek pomocí hydraulického válce, který tlačí na ozubené kolo, 
vymezuje v p evodu vůli. Nevýhodou toho ešení může být v tší zástavbový prostor p i v tší 
osové vzdálenosti. 

 

Obr. 23) Pohon osy C ozubenými koly [22] 

4.2.3 Převod šnekovým soukolím 

Jelikož ve šnekovém p evodu b žn  vznikají velké vůle, musí být použita klopná 
konstrukce, podobná jako v p edchozí kapitole, aby došlo k p edepnutí šnekového soukolí 
a tím se vymezila vůle v p evodu.  

Hlavní výhodou toho p evodu je jeho velký p evodový pom r na soukolí, čímž 
umožňuje použití motoru s p evodovkou s nižším p evodovým pom rem a snižuje tak cenu 
mechanismu. Zajímavou vlastností šnekového p evodu je samosvornost, díky které je možné 
p enášet točivý moment pouze jedním sm rem (ze šneku, na šnekové kolo), tím pádem není 
nutné zachytávat momenty od ezných sil pomocí brzd. 

Nejv tší nevýhodou toho mechanismu je jeho nízká účinnost a nutnost jeho mazání. 
[20] 
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5 BRZDů V ETENE 

Brzda by m la být nedílnou součástí v eten soustruhů. Důvodů pro použití brzdy na v eteni je 
hned n kolik. Tím nejzásadn jším je bezpečnost. Brzda by m la zajistit včasné zastavení 
v etene, pokud by obsluha stroje otev ela ochranné dve e, p ípadn  p i výpadku proudu nebo 
poruchy stroje. Je známo, že elektromotory lze brzdit i protiproudem. Ovšem protiproud 
nefunguje jako bezpečnostní prvek (nefunguje p i výpadku proudu). 

Z využití brzdy na v eteni pramení n které výhody. Brzdu lze využit p i polohování 
osy C, kdy brzda zajišťuje pevnou pozici obrobku, která ve velkém množství p ípadů 
dostačuje – obráb ní probíhá na stojícím obrobku (nap . frézování drážek pro pera). Díky 
čemuž se šet í el. energie, která by byla pot ebná pro bržd ní motoru nebo pro jeho udržení 
v dané pozici. Další výhodou je, že obrobek je díky brzd  opravdu pevn  v dané poloze, zatím 
co p i využívání protiproudého bržd ní může docházek ke kmitání motoru v rámci jednoho 

kroku, což je velice negativní jev. [20] 

Pro bržd ní lze zvolit n kolik druhů brzd, nap . pásovou, bubnovou nebo kotoučovou. 

Poslední zmín ná je ovšem pro danou aplikaci nejpoužívan jší, a to díky své kompaktní 
konstrukci a jednoduchosti provedení. Brzda se nejčast ji umisťuje na zadní část v etene tak, 

aby byla chlazena vzduchem. Brzdný kotouč může být umíst n nap . na emenici nebo 
ozubeném kole pro zmenšení zástavbových rozm rů. Je vhodné využívat tzv. „negativní“ 
brzdy, které jsou deaktivovány p i p ivedení tlakového oleje nebo el. proudu. Je zde sice 

nevýhoda, že za ízení spot ebovává v tšinu času energii, ale slouží jako bezpečnostní prvek. 
[20] 

 

Obr. 24) Hydraulická kotoučová brzda na v eteni [23] 
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6 ODM OVÁNÍ 

Výb r správného snímače pro odm ování polohy v etene, resp. jeho úhlového natočení je 

nedílnou součástí celkového návrhu v etene soustružnického obráb cího centra. Jak již bylo 
mnohokrát zmín no, pro obráb cí procesy, jako je frézování, vrtání atd. je nezbytné zajistit 
p esnou polohu obroku a jeho opakovatelné polohování do dané pozice danou rychlostí. Pro 

tyto operace musí stroj disponovat C osou. Ta ovšem dále musí obsahovat jeden ze způsobů 
odm ování úhlového natočení, aby bylo možné ídit polohu obrobku. 

 Asi nejzákladn jší je rozd lení na p ímé a nep ímé odm ování. U nep ímého 
odm ování se neodm uje poloha pohybující se části obráb cího stroje p ímo, ale pouze 
poloha pohybového mechanismu, nap . úhel natočení h ídele motoru. Tento způsob 
odm ování se používá u mén  náročných aplikací nebo u os, které mají malé zdvihy. Velkou 
nevýhodou je, že p esnost dosažené polohy je ovlivn na zejména teplotními dilatacemi 
pohybových mechanismů a nep esností vložených p evodů. Na druhé stran  je konstrukční 
ešení osy s nep ímým odm ováním jednodušší a tím i levn jší, neboť využívá odm ování 

zabudované v motoru osy a nemusí se vytvá et další konstrukční prvky pro jeho p ipevn ní na 

osu v etene. [24] 

Pro zvýšení p esnosti a eliminaci nedostatků nep ímého odm ování se používají 
odm ování p ímá, tj. odm ovací systémy jsou p ímo namontovány na pohybujících se 
částech strojů (v eteno). Toto ešení je však konstrukčn  náročn jší a ve svém důsledku 
i dražší. 

Dalším hlediskem, jak posuzovat odm ování, je druh signálu, který odm ovací 
systém poskytuje jako informaci o poloze. Může být buď inkrementální, nebo absolutní. U 
inkrementálního odm ování dostává ídicí systém informaci ve form  impulzů, které počítá 
od pevn  stanovené polohy, referenční polohy. Po zapnutí stroje se nejprve musí najet do 

referenční polohy, až potom je stroj p ipraven k práci. Absolutní odm ování naopak 

poskytuje ídicímu systému okamžit  po zapnutí informaci o poloze os stroje vzhledem k 
sou adnému systému stroje. Tato vlastnost má významnou výhodu v tom, že se zkracuje čas 
p ípravy stroje k obráb ní. [24] 

Systémy odm ování můžeme d lit také na základ  fyzikálního principu získávání 
informace o poloze. Jedná se zejména o odm ování indukční, magnetické a optické. [24] 

 

Obr. 25) Magnetický snímač úhlu firmy HEIDENHAIN [25] 
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7 KOMPARACE VYBRůNÝCH V ETEN Nů TRHU 

Tato kapitola bude v nována porovnání v eten soustruhů z hlediska parametrů a konstrukce 

od vybraných výrobců stojů, kte í mají významné postavení na trhu, a to jak zahraničním, tak 
i tuzemském. Jelikož v zadání diplomové práce nejsou vyspecifikovány žádné hodnoty, 

kterých by m lo být dosaženo (nap . kroutící moment na v eteni, max. výkon v etene, max. 
otáčky v etene, velikost obrobku, atd…), bylo po dohod  s vedoucím práce dohodnuto, že 
bude práce zam ena na univerzální soustružnická centra menších až st edních velikostí. 
Výstup této komparace bude sloužit jako inspirace a v určité mí e vytvo í hranice hodnot pro 
návrh mého v etene, které bude konstruováno v praktické části práce.  
DMG MORI–CTX 2500/700 

Jako první stroj byl vybrán univerzální soustruh nejvyššího standardu CTX 2500/700 od 

n mecko-japonské firmy DMG MORI. V eteno tohoto soustruhu je konstruováno jako 
vestav né elektrov etenona, na které výrobce deklaruje t íletou záruku.  

 

Obr. 26) Univerzální soustruh CTX 2500/700 firmy DMG MORI [26] 

DOOSAN – PUMA TL2500M 

Dalším zástupcem mezi vybranými stroji je univerzální soustruh PUMA TL2500M 
korejského výrobce DOOSAN. V eteno soustruhu je jako u prvního stroje ešeno 
integrovaným motorem ve v eteni, který je polohovatelný. 

 

Obr. 27) Univerzální soustružnické centrum PUMA TL2500M firmy DOOSAN [27] 
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OKUMA –GENOS L3000-e (M) 

Tento japonský výrobce potvrzuje sm ování sv tových výrobců strojů v oblasti konstrukce 

v eten univerzálních soustružnických center, jelikož i zde je na stroji GENOS L3000-e (M) 

použit p i konstrukci v etene integrovaný motor s možností polohování. 

 

Obr. 28) GENOST 3000-e od firmy OKUMA [28] 

EMCO – Maxxturn 95 

Posledním vybraným strojen od zahraničního výrobce je soustružnické centrum Maxxturn 95 
od Rakouské firmy EMCO. Výrobce tento stroj nabízí ve dvou variantách konstrukce v etene. 
První varianta využívá k náhonu externí as. motor a emenový p evod pro vyšší kroutící 
moment na v eteni. Výrobce bohužel neuvádí, jakým způsobem je ešena osa C. Ve druhé 
variant  je použit motor integrovaný do v etena, který má vyšší otáčky oproti první variant . 

 

Obr. 29) Soustružnické centrum Maxxturn 95 od firmy EMCO [29] 
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KOVOSTVIT MAS – SP430MC 

Posledním strojem pro porovnávání bylo zvoleno soustružnické centrum SP430MC, od asi 

nejvýznamn jší tuzemské firmy, zabývající se výrobou soustruhů a tou je KOVOSVIT MAS. 
Stroj SP40 má náhon v etene ešen externím as. motorem a ozubeným p evodem. C osa je 
ešena vlastním motorem a ozubeným kolem, které jsou umíst ny na klopné konzoly pro 

p ipojování a odpojování osy C.  

 

Obr. 30) Soustruh SP430 od firmy KOVOSVIT MAS [30] 

V tabulce 1, která se nachází na následující stran , je možné vid t porovnání parametrů, které 
souvisejí s v eteny soustružnických center.  Cílem této komparace nebylo vyhodnotit nejlepší 
stroj, neboť stroje nemají totožné velikosti a není známa jejich pracovní p esnost, cena, účel 
využívání a další parametry, které by k takovému určení byly t eba. Srovnání posloužilo 

k p ehledu a k inspiraci, jaké hodnoty mohou být zvoleny pro konstrukci vlastního v etene. 
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Tab 1)  Vybrané parametry zvolených strojů 

Výrobce  DMG MORI DOOSAN OKUMA EMCO KOVOSVIT 

MAS 

VLůSTNÍ 
NÁVRH 

Název stroje  CTX 

2500/700 

PUMA 

TL2500M 

GENOS L3000-e MAXXTURN 95 SP430MC - 

Náhon vřetene  El.-v eteno El.-v eteno El.-v eteno El.- eteno Ext. motor 

+ emen 

Ext. Motor + 

emen 

Elektrov eteno 

Max.  ø soustružení mm 430 350 300 500 550 400 

Max. průchod tyče mm 91 86 80 95 80 90 

Otáčky min-1 0-4000 0-4000 38-3800 0-3500 0-2500 0-3800 0-3800 

Max výkon S1/S6 - 40% kW 22/26 22/26 15/22 24/33 28/42 17/25 22/30 

Max. kroutící moment 
S1/S6 - 40% 

Nm 410/525 223/476 281/412 580/800 690/1040 974/1433 300/450 

Nejmenší 
programovatelný krok 
osy C 

° 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0001 0,001 

Přední konec vřetene  A2-8 A2-8 A2-8 A2-8 A2-8 A2-8 

Velikost sklíčidla mm 315 254  254 315 neuvedeno 315 
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8 NÁVRH KONSTRUKCE V ETENÍKU 

Po prostudování všech p edchozích kapitol, které se v novaly teorii v eteníků 

soustružnických center, je nyní možné p istoupit k vlastnímu návrhu v eteníku. Celá tato 
kapitola, která bude velice obsáhla a bude v nována praktickému ešení od úplných počátků, 
jakým je volba konstrukční varianty, p es pot ebné technické výpočty, až výrobním 
výkresům. 

Jelikož je diplomová práce zadána velice voln  a není určen žádný konkrétní parametr, 

kterého by se m lo dosáhnout, ani není dána konkrétní aplikace, pro kterou by m l být 
v eteník navržen (nap . ve smyslu určitého obrobku sériov  vyráb ného), nebudou tudíž 

parametry určeny p edb žn , ale budou uvedeny až na základ  volby použitého motoru. 
Vlastnosti, které musí v eteník a v eteno splňovat:  

a) P esné polohování obrobku. 

b) Možnost automatické vým ny obrobku.  

c) Vrtání v etene pro podávání tyčoviny. 

8.1 Volba konstrukčního řešení 
Na základ  znalostí shrnutých v kapitole 3.5 a 4, je t eba zvolit nejvhodn jší konstrukční 
variantu pro pohon v eteníku a způsob realizace C-osy.  

Protože konstrukční varianta s p ímím p evodem motoru spojeného spojkou s h ídelí 
nemůže splnit kritérium průchodu tyčového materiálu v etenem, a navíc je svými vlastnostmi 
určena p edevším k vysokorychlostním aplikacím, nebude do porovnání zahrnuta. Dále 
nebude zahrnuta ani varianta s náhonem v etene p es p evodovku s ozubenými koly, a to 
kvůli své složitosti, velkým zástavbovým rozm rům, nízké účinnosti a vysoké cen . Navíc se 
jedná o zastaralý typ náhonu, který se v dnešních moderních centrech tém  nevyskytuje. 

1. Varianta je náhon v etene pomocí asynchronního motoru a emenového p evodu, 
kde C-osa bude ešena klopným mechanizmem a ozubeným kolem, které by bylo 
pohán né p es planetovou p evodovku vlastním el. motorem. 

2. Varianta, by stejn  jako první využívala asynchronní motor a emenový p evod, 
kde by mezi emenicí a motorem musela být spojka, která by odpojila motor p i 
režimu osy C. C-osa by byla ešena pomocí vestavného momentového motoru, kde 
by rotor byl nalisován na h ídel v etene. 

3. Varianta je zkonstruovat v eteno jako elektrov eteno, tudíž s polohovatelným 
vestavným v etenovým synchronním motorem. U této varianty není pot ebná 
žádná speciální konstrukce k ešení C-osy. 

Pro volbu nejvhodn jší z uvedených konstrukčních variant bude využito 
multikriteriální hodnocení variant tzv. bodovací metoda. V tabulce 2 jsou zapsaná kritéria, 
která spolu rozhodují o nejvhodn jší variant . Ke každému kritériu je p id lena váha 
významnosti 1-10, kde vyšší číslo udává vyšší význam, a bodové hodnocení. Vynásobením 
váhy kritéria s bodovým hodnocením získáme číselnou hodnotu kritéria. Dále bude proveden 
součet číselných hodnot všech kritérií u každé z konstrukčních variant (tabulka 3). Varianta 

s nejvyšším součtem bude zvolena jako nejvhodn jší. 
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Tab 2)  Kritéria hodnocení variant konstrukčního ešení v etene 

Kritérium 
Váha 

kritéria 

Bodové hodnocení (BH) 

2 body 1 bod 0 bod  

Konstrukční a výrobní složitost 10 nízká normální vysoká 

Cena 9 nízká normální vysoká 

Účinnost 7 nad 95 % 95-85 % Pod 85 % 

Namáhání ložisek 6 malé st ední velké 

Životnost  5 vysoká normální nízká 

Zástavbové rozm ry 4 malé st ední velké 

Zdroj vibrací 4 ne - ano 

Oteplování okolí 3 nízké st ední vysoké 

Hlučnost p evodu 2 nízká normální vysoká 

Vývojový pokrok 1 moderní konvenční zastaralé 

Tab 3)  Hodnocení variant konstrukčních ešení 

Kritérium 
Váha 

kritéria 

1. Varianta 2. Varianta 3. Varianta 

BH ∏ BH ∏ BH ∏ 

Konstrukční a 
výrobní složitost 

10 0 0 1 10 2 20 

Cena 9 2 18 0 0 1 9 

Účinnost 7 1 7 1 7 2 14 

Namáhání ložisek 6 1 6 1 6 2 12 

Životnost  5 1 5 2 10 2 10 

Zástavbové 
rozm ry 

4 0 0 1 4 2 8 

Zdroj vibrací 4 1 4 1 4 2 8 

Oteplování okolí 3 2 6 1 3 0 0 

Hlučnost 2 0 0 1 2 2 4 

Vývojový pokrok 1 1 1 1 1 2 2 

Celkový součet   47  47  87 

 

Z hodnocení pomocí bodovací metody jednotlivých konstrukčních návrhů vzešla vít zn  t etí 
varianta popsaná výše na str. 41. Tuto vít znou variantu budu dále detailn  konstrukčn  ešit. 
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8.2 Volba motoru elektrovřetene 

Volba motoru elektrov etene je prvním a velice důležitým krokem k návrhu celého v etene. 
Jelikož u tohoto ešení není vložen žádný p evod, jsou parametry zvoleného motoru zároveň 
parametry v etene. Pro pohony elektrov eten se vyrábí speciální tzv. „Built-in“ motory 

sloužící vyložen  pro tyto účely. Parametry motoru by1y hledány takové, aby se podobaly 

svými vlastnostmi v etenům, resp. motorům v eten z tabulky 1 a byl tudíž schopný 
konkurence. Významnými výrobci t chto motorů jsou nap . firmy Parker, Bosch Rexroth, 
Fanuc, Mitsubishi a Siemens, od kterého byl nakonec vybrán nejvhodn jší motor 
1FE1116-6WW. Na obrázku 31, resp. 32 je vid t výkonová a momentová charakteristika 
motoru závislá na otáčkách. Všechny pot ebné parametry motoru jsou uvedeny v tabulce 4. 

 

Obr. 31) Výkonová charakteristika motoru 1FE1116-6WW [31] 

 

Obr. 32) Momentová charakteristika motoru 1FE1116-6WW [31] 
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Tab 4)  Technické parametry motoru 1FE1116-6WW [31] 

Parametr značka jednotka hodnota 

Jmenovitý výkon Pn kW 22 

Jmenovité otáčky nn min-1 700 

Jmenovitý kroutící moment Mn Nm 300 

Jmenovitý proud In A 60 

Maximální proud Imax A 120 

Maximální otáčky nmax min-1 4000 

Maximální kroutící moment Mmax Nm 500 

Moment setrvačnosti rotoru Jrot kg*m2 0,12445 

Hmotnost rotoru mrot kg 28,2 

Hmotnost statoru mst kg 73 

8.3 Výpočet řezných sil 
Aby bylo možné navrhnout jednotlivé části v etene, je pot eba nejprve zjistit zát ž, která na 
n j působí od obráb cích sil soustružení. Cílem této kapitoly je zjistit, jaké budou maximální 
síly působící od obráb ní na v eteno v radiálním a axiálním sm ru. Výsledné maximální síly 
budou dále využity pro výpočet reakcí v ložiskách, deformaci ložisek a h ídele v etene.  

P ed zahájením výpočtů je t eba zvolit maximální prům r obrobku, který bude možno 
obráb t. Ten volím s ohledem na maximální prům ry soustružení, které jsou uvedeny 
v tabulce 1 na str. 38, jako p ibližn  prům rnou hodnotu z výše uvedených.  

Maximální pr m r obrobku volím 400 mm. 
eznou sílu, která vzniká p i soustružení, lze rozd lit do t ech složek síl, kde nev tší 

z nich je tangenciální síla značená Fc. Tato síla je vypočítána dle rovnice 1. Další složky jsou 

vypočítány jako pom ry k tangenciální síle.  = ∙ = ∙ , =   (1)  

Posuvová síla v radiálním sm ru Fp1: = , ∙ = , ∙ =   
(2)  

Posuvová síla v axiálním sm ru Ff1: = , ∙ = , ∙ =  
(3)  

 Tyto síly budou působit po celé délce obrobku, ovšem nejv tší ohybový moment bude 
nejv tší na konci obrobku. Maximální délku vyložení volím 150 mm. Protože se v dalších 
kapitolách bude počítat s maximálními silami působícími na p edním konci v etene, musím 
tyto síly vypočítat pomocí rovnosti momentů. Po tomto výpočtu vyšly síly působící na 
p edním konci v etene: 

Fc= 5512,7N 

Fp = 1654 N 

Ff = 750 N 
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8.4 Volba ložisek 

P ed započetím výpočtů deformací h ídele a ložisek a určení jejich optimální vzdálenosti je 
pot eba nejprve zvolit typ ložisek a jejich umíst ní na h ídeli v etene.  

Na základ  informací získaných z materiálů týkajících se uložení v eten, jsem se 

rozhodl, že p ední ložisko zvolím kuličkové s kosoúhlým stykem, které bude montováno jako 
sada t í ložisek, kde dv  ložiska budou v tandemu pro vyšší radiální tuhost a t etí bude proti 
nim montováno do „O“ pro zajišt ní axiálních sil v obou sm rech. Takto montovaná ložiska 
se označují TBT. Zadní ložisko bylo zvoleno radiální dvou adé válečkové, které je axiáln  
volné, tudíž se h ídel může v axiálním sm ru pohybovat nap . kvůli tepelné dilataci.  

P ední ložisko bylo zvoleno od firmy SKF S7022CD/P4A, kde písmeno S značí že 
ložiska mají t sn ní číslo 70 značí lehkou adu ložiska, číslo 22 značí velikost ložiska, 
písmenem C je značen stykový úhel 15°, písmeno D značí vysokou tuhost ložiska a písmena 
P4A značí rozm rovou p esnost dle ISO 4 a p esnost chodu lepší než t ída p esnosti ISO 4. 

Zadní ložisko bylo zvoleno taktéž od firmy SKF s označením NN3019TN9, kde NN30 

označuje adu válečkového ložiska dvou adého, číslo 19 je velikost a písmena TN9 označují 
klec zesílenou skelnými vlákny. 

Tab 5)  Parametry ložisek 

Parametr značka jednotky S7022CD/P4A(TBT) NN3019TN9 

Vnit ní prům r d mm 110 95 

Vn jší prům r D mm 170 145 

Ší ka ložiska B mm (3·28=) 84 37 

Základní dynamická 
únosnost 

C kN (2,16·111=) 239,76 142 

Základní statická únosnost C0 kN (3·108=) 324 232 

Max. otáčky p i mazání 
plastickým mazivem 

- ot/min (0,69·7500=) 5175 6000 

P edp tí t ídy A GA N (1,35·420=) 567 - 

Axiální tuhost p i p edp tí 
t ídy A 

Ca σ/µm (1,45·122=) 176,9 - 

Radiální tuhost  Cr σ/µm (8,16·122=)995,5 2190 

Výpočtový součinitel 
velkosti ložiska 

f - 1,14 - 

Součinitel pro p edp tí A fA - 1 - 

Opravný součinitel 
hybridních ložisek 

fHC - 1 - 

Výpočtový součinitel f0 - 15,5 - 

Opravný součinitel 

stykového úhlu 
f1 - 1 - 
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8.5 Výpočet optimální vzdálenosti mezi ložisky a deformace na předním konci 
vřetene 

Výpočet optimální vzdálenosti mezi ložisky spočívá v nalezení nejmenší hodnoty deformace 
ložisek a h ídele na p edním konči v etene, na které působí zat žující ezné síly, které byly 
vypočítány v kapitole 8.3.  

Celý výpočet byl proveden v programu Mathcad 14 a je uveden v p íloze 1. Výpočet 
probíhal nejprve určením reakčních sil v podp rách, které jsou závislé na vzdálenosti – b 

(vzdálenost mezi ložisky). Rovnice byly sestaveny dle obr. 33. 

 

Obr. 33) Zat žující a reakční síly působící na v eteno 

Následn  mohl být proveden výpočet deformací jednotlivých ložisek, a to za p edpokladu 

dokonale tuhé h ídele, dle rovnice 4.  Deformace byly počítány ve sm ru osy x a y. Pro určení 
deformace na p edním konci v etene byl využit vztah č. 5, který vychází z podobnosti 

trojúhelníků viz obr. 34. Výsledný průb h deformace, závislý na vzdálenosti mezi ložisky, 
který je možný vid t na obrázku 35, vzešel ze součtu deformací v jednotlivých sm rech. = � (4)  = + ∙ +

 (5)  

 

 

Obr. 34) Schéma podobnosti trojúhelníků u deformací ložisek 
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Obr. 35) Graf deformace ložisek v závislosti na vzdálenosti mezi ložisky 

Z grafu na obrázku 35 je jasn  vid t, že se zv tšující se vzdáleností mezi ložisky se deformace 

na p edním konci v etene od zat žujících sil snižuje. 
Následn  byl pot eba vypočítat průhyb h ídele na p edním konci v etene, kde byl 

p edpoklad dokonale tuhých ložisek. Tento výpočet byl proveden pomocí Castiglianovy v ty, 

která íká, že posuv v míst  působišt  síly se rovná parciální derivaci energie napjatosti podle 
působící síly. 
Castiglianova v ta: =  (6)  

Obecný vztah pro energii napjatosti v ohybu:  = ∫ ∙ ∙ �  (7)  

 Jak je ze vztahu výše patrné, deformace nastává od ohybových momentů vznikajících 
působením sil. Ohybové momenty byly získány pomocí vedlejších vnit ních účinků (VVÚ). 
Ty byly počítány ve dvou úsecích dle obrázku 36. 

 

Obr. 36) Úseky pro výpočet VVÚ 
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Ohybové momenty byly vypočítány ve dvou osách a po jejich dosazení do vzorce 7 byly 
získány výsledné rovnice pro průhyb na p edním konci h ídele v dané ose, které jsou závislé 
na vzdálenosti mezi ložisky.  
Výsledný tvar rovnice pro průhyb v jedné ose: = ∙ � ∙ ∫ ∙ ∙ + ∙ � ∫ ∙ ∙  (8)  

Po sečtení rovnic v obou osách dostaneme graf závislosti průhybu p edního konce v etene na 
vzdálenosti mezi ložisky. Tento graf je zobrazen na obrázku 37. 

 

Obr. 37) Graf závislosti průhybu p edního konce v etene na vzdálenosti mezi ložisky 

Z grafu je možné vyčíst, že se vzrůstající vzdáleností mezi ložisky průhyb v etene na p edním 
konci exponenciáln  vzrůstá. 

Sloučením grafů z obrázků 35 a 37, tedy sečtením výsledných průhybů ložisek 
a h ídele, dostaneme graf, který je zobrazen na obrázku 38. Tento graf ukazuje závislost 
celkové deformace na p edním konci v etene na vzdálenosti mezi ložisky. Můžeme si 
všimnout, že k ivka má své minimum, což je námi hledaná optimální vzdálenost ložisek, 
protože p i této hodnot  je deformace nejnižší.  

Pro zjišt ní minima je nutné výslednou rovnici derivovat a položit rovno nule. 
P ípadn  je možné určit minimum z grafu. V mém p ípad  vyšla jako optimální vzdálenost 
mezi ložisky bopt=167 mm, kdy je celková deformace 26 µm. Z důvodu konstrukce 
elektrov etene, kde vestavný motor kvůli svým rozm rům neumožňuje umístit ložiska tak 
blízko sebe, byla zvolena výsledná vzdálenost mezi ložisky b=500 mm. 

Hodnoty reakčních sil v podporách, deformací ložisek, deformací výsledné hodnoty 

průhybu na p edním konci v etene jsou zapsány v tabulce 6. Tyto hodnoty byly získány pouze 
dosazením zvolené vzdálenosti (500) za parametr vzdálenosti – b. 



 

47 

 

 

Obr. 38) Graf deformace na p edním konci v etene závislé na vzdálenosti mezi ložisky 

Tab 6)  Hodnoty reakčních sil a deformací p i vzdálenosti mezi ložisky 500 mm 

Název značka jednotky hodnota 

Reakční síla v podpo e A ve sm ru osy x FAx N 1980 

Reakční síla v podpo e A ve sm ru osy y FAy N 6599 

Reakční síla v podpo e A ve sm ru osy z FAz N 750 

Reakční síla v podpo e B ve sm ru osy x FBx N 325 

Reakční síla v podpo e B ve sm ru osy y FBy N 1086 

Celková deformace ložisek na p edním konci 
v etene 

δL µm 8,4 

Celková deformace h ídele na p edním konci δH µm 49,6 

Celková deformace vřetene na předním konci δvř µm 58 

Ačkoliv je výsledná deformace více než dvojnásobná oproti minimální hodnot , stále 
se jedná o dostačující hodnotu, jelikož tato deformace vznikne pouze p i maximální ezné síle, 

která vzniká p i hrubování, kde není t eba dosahovat velkých p esností. 

8.6 Tuhost vřeteníku 

Jak jsme se v kapitole 3.1.2 dozv d li, tak pro výpočet tuhosti v eteníku je t eba znát 
deformace dílčích částí v eteníku, a to deformaci ložisek, deformaci h ídele v etene 
a deformaci sk ín . Poslední jmenovanou část je problematické analyticky zjistit. Pro výpočet 

by muselo být využito metody konečných prvků. Deformace sk ín  v etene navíc ovlivňuje 
celkovou deformaci pouze v jednotkách procent, a proto bude uvažovaná jako nulová. 
Celková deformace se pak bude rovnat celkové deformaci v etene na p edním konci v etene, 

získané v p edchozí kapitole. Celková tuhost v eteníku potom bude dle vztahu 9. 

� = √ +� � = √ , + = , �  (9)  
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8.7 Výpočet trvanlivosti ložisek 

Výpočet trvanlivosti ložisek byl proveden na základ  mezinárodní normy ISO 231. Ta udává, 
že základní trvanlivost p i 90% spolehlivostí je určena podle vztahu 10. = (�)  (10) 

Kde 

L10 = základní trvanlivost [milióny otáček] 
C  = základní dynamická únosnost [kN] 

P = ekvivalentní zatížení ložiska [kN] 
p  = exponent rovnice trvanlivosti 

- 3 pro ložiska s bodovým stykem  
- 10/3 pro ložiska s čárovým stykem 

P i výpočtu základní trvanlivosti s použitím jeho základní dynamické únosnosti je nutné 
p evést skutečné dynamické zatížení na ekvivalentní. To je definováno jako hypotetické 
zatížení s konstantním sm rem a velikostí. Toto hypotetické zatížení má stejný vliv na 
trvanlivost ložiska jako jeho skutečné zatížení. Vztah pro výpočet ekvivalentního zatížení 
ložisek je pro každý typ ložiska odlišný. 

8.7.1 Výpočet trvanlivosti nejzatížen jšího ložiska v přední podp ře 

Výpočet bude proveden dle vztahu 10, ze kterého vyplývá, že je nejprve nutné určit 
ekvivalentní zatížení pro ložiska s kosoúhlým stykem. Dle výrobce ložisek SKF se 

ekvivalentní zatížení určí dle následujících podmínek. Pokud je: 

� ≤  (11) 

pak je ekvivalentní dynamické zatížení dle vztahu: � = � (12) 

Jestliže je ovšem: 

� >  (13) 

pak se ekvivalentní zatížení určeno: � = ∙ � + ∙  (14) 

Kde: 

Fa = zatížení ložiska v axiálním sm ru [N] 
Fr = zatížení ložiska v radiálním sm ru [N] 
e = součinitel ložisek  
X2 = radiální koeficient 
Y2 = axiální součinitel 
Hodnoty e, X2, Y2 je možné získat dle obrázku 39. 
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Obr. 39) Součinitelé ložisek dle SKF [11] 

Pro výpočet radiálního zatížení v p ední podpo e využiji již získané hodnoty reakčních sil 
v podpo e A z tab. 6. Jelikož je p ední podp ra složená z TBT sady ložisek, tak nejzatížen jší 
ložisko z této sady zachytává p ibližné 60 % z celkové radiální síly a 50 % z axiální síly. 
O tuto hodnotu bude celkové zatížení vynásobeno pro získání zatížení pro jedno ložisko 
(nejzatížen jší). 
Radiální zatížení ložiska v p ední podpo e: 

� = √ + ∙ , = √ + ∙ , = ,  
(15) 

Celkové axiální zatížení se skládá z vn jšího zatížení působící od obráb ní na ložisko a od 
reálného p ep tí ložiska Gm, které je nejprve nutno vypočítat dle následujícího vztahu. = ∙ ∙ ∙ � ∙ = , ∙ ∙ ∙ ∙ =  (16) = + ∙ , = + ∙ , =  (17) 

Momentáln  je již možné určit pot ebné koeficienty ložiska a vypočítat ekvivalentní 
dynamické zatížení, tak i trvanlivost nejzatížen jšího ložiska v p ední podpo e, dle vztahů 10-

14 uvedených výše. ∙ = , ∙ = ,  (18) 

Zvolené koeficienty dle obrázku 39:  e = 0,38 

      X2 = 0,44 

      Y2 = 1,47 

Nyní dle podmínky: 

� = , = , <  (19) � = � = ,  (20) 

Pak se trvanlivost nejzatížen jšího ložiska v p ední podpo e rovná = (� ) = ( , ) =  � ��  áč�  (21) 
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8.7.2 Výpočet trvanlivosti dvouřadého válečkového ložiska v zadní podp ře 

Výpočet trvanlivosti bude i u toho typu ložiska provedeno dle vztahu 10. Protože se 
ale jedná o radiální ložisko, tak není nutné získávat koeficienty ložiska pro výpočet 
ekvivalentního zatížení. To se u válečkového ložiska rovná radiálnímu zatížení. � = � (22) 

K určení celkového radiální zatížení působícího na válečkové ložisko v zadní podp e op t 
využijeme hodnot reakčních sil získaných z výpočtu průhybu v etene. Hodnoty jsou vid t 
v tabulce 6.  

� = √ + = √ + = ,  (23) 

Potom po dosazení do rovnice 22: � = � = ,  (24) 

Nyní lze dosadit do vztahu 10 pro výpočet základní trvanlivosti dvou adého válečkového 
ložiska. = (� ) = ( , ) = , ∙  � ��  áč�  (25) 

8.8 Výpočet bezpečnosti hřídele k mezním stav m 

Následující výpočty budou provedeny za účelem zjišt ní, zda je navrhnutá h ídel dostatečn  
dimenzována a nedojde u ní k mezím stavům pružnosti a únavy a tím k poruše nebo destrukci 
v etenové h ídele vlivem zat žování ohybovým a kroutícím momentem, které vznikají od 
obráb ní. 

V etenová h ídel vzhledem ke své funkci musí být odolná vůči opot ebení a dostatečn  
tvrdá. Proto byl pro h ídel zvolen materiál 14 220 (podle značení ČSN). Jedná se o chrom-

manganovou konstrukční ocel vhodnou k cementování a kalení. 
Ocel 14 220:  Re = 590 MPa 

   Rm = 785 MPa 

   tvrdost až 63 HRC (po kalení) 
Pro následující pevnostní výpočty je nutné znát průb hy výsledných vnit ních účinků, resp. 
ohybové a krouticí momenty. Ty byly již vypočítány v p íloze 1 pro výpočet průhybu h ídele. 
Tyto průb hy jsou znázorn ny na obrázku 40. 
 P i pevnostní kontrole h ídele není nutné stanovit nap tí ve všech jeho p íčných 

prů ezech. Stačí tak učinit v n kolika prů ezech, které jsou z n jakého hlediska považovány 
za nebezpečné. Nebezpečné prů ezy mohou být nap . prů ezy s maximálními hodnotami 

ohybového nebo kroutícího momentu nebo prů ezy s koncentrátory nap tí. Další nebezpečná 

místa se zpravidla nacházejí v nebezpečných prů ezech na povrchu h ídele, kde normálová 
nap tí od ohybu a smyková nap tí od krutu mají maximální hodnotu. [32] 
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Tab 7)  Tabulka hodnot pro pevnostní vypočet 
Parametr zkratka jednotka hodnota 

Tangenciální ezná síla Fc N 5512,7 

Posuvová síla v radiálním sm ru Fp N 1654 

Moment od motoru Mn Nm 300 

Reakční síla v p ední podp e v ose y FAy N 6599 

Reakční síla v p ední podp e v ose x FAx N 1980 

Vzdálenost mezi p ední podporou a p edním koncem 
v etene 

a mm 98,5 

Vzdálenost mezi p ední podporou a prů ezem 2 l mm 191,5 

Prům r h ídele v míst  prů ezu 1 D1 mm 110 

Prům r h ídele v míst  prů ezu 2 D2 mm 102 

Prům r dutiny v h ídeli dvrt mm 75 

Součinitel vrubu v ohybu pro polom r r=1  - 2,8 

Součinitel vrubu v krutu pro polom r r=1 � - 1,8 

 

 

Obr. 40) Průb h ohybového a krouticího momentu 
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8.8.1 Výpočet bezpečnosti k meznímu stavu pružnosti ĚMSPě 
P i kombinovaném namáhání vzniká víceosá napjatost, proto se zavádí redukované 

nap tí, které se vypočítá podle podmínky plasticity HMH (Misesova). 
MSP pro pr řez 1 

Ohybový modul:  = �∙ ∙ − � = �∙ − = ,   (26)  

Ohybové nap tí:  

� = √ + ∙ = √ , + ∙ ,, = ,  �  
(27)  

Krouticí modul:  = �∙ ∙ − � = �∙ − = ,   (28)  

Nap tí v krutu:  � = =  , = ,  �  (29)  

Redukované nap tí:  �� = √� + ∙ � = √ , + ∙ , = �  (30)  

Bezpečnost k MSP:  = ��� = = ,  (31)  

MSP pro pr řez 2 

Ohybový moment:  = �∙ ∙ − � = �∙ − = ,   (32)  

Ohybové nap tí:  

� = √ + ∙ + − √ + ∙ = 

 = √ , + ∙ , + , − (√ + ) ∙ ,, = 

 = ,  �  

(33)  

Ohybové nap tí s vlivem tvarového vrubu:  � = ∙ � = , ∙ , = , �  (34)  
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Krouticí modul: = �∙ ∙ − � = �∙ − = ,   (35)  

Nap tí v krutu:  � = =  , = ,  �  
(36)  

Nap tí v krutu s vlivem vrubu:  � = � ∙ � = , ∙ , = , �  (37)  

Redukované nap tí pro prů ez 2:  �� = √� + ∙ � = √ , + ∙ , = , �  (38)  

Bezpečnost k MSP:  = ��� = , = ,  
(39)  

8.8.2 Výpočet bezpečnosti k meznímu stavu únavy ĚMSÚě 
Po analýze prů ezů z p edchozí kapitoly bylo zjišt no, že k nejv tší koncentraci nap tí 

dochází v prů ezu 2, a proto bude bezpečnost k meznímu stavu únavy posuzována práv  
v tomto prů ezu. Pro analýzu mezního stavu bylo využito Gebergovo kritérium. 
Mez únavy za ohybu a rotace pro materiály s Rm< 1460 MPa:  � = , ∙ � = , ∙ = ,  �  (40) 

Korigovaná mez únavy:  �´ = ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ �  (41) 

Součinitel vlivu jakosti povrchu:  = ∙ � � = , ∙ − , = ,  (42) 

Parametry  a  byly vzaty z obrázku 41.  

 

Obr. 41) Parametry pro výpočet součinitele vlivu jakosti povrchu [32] 

Součinitel vlivu velikosti t lesa (pro t leso 51< D2 ≤ 254 mm):  = , ∙ − , = , ∙ − , = ,  (43) 

Součinitel vlivu způsobu zat žování na ohyb: =  
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Součinitel vlivu teploty pro teplotu 75°C: = , + , ∙ − ∙ − , ∙ − ∙ + , ∙ − ∙− , ∙ − ∙ = = , + , ∙ − ∙ − , ∙ − ∙ + , ∙ − ∙− , ∙ − ∙ = ,  

(44) 

Součinitel spolehlivosti (pro spolehlivost 99,999):  = ,   

Součinitel zahrnující další vlivy: nejsou uvažovány žádné další vlivy proto =  

 

Po dostazení do rovnice 41 lze vypočítat korigovanou mez únavy  �´ = ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ �= , ∙ , ∙ ∙ , ∙ , ∙ ∙ , = , �  

(45) 

Součinitel vrubu pro normálové nap tí, kde je polom r vrubu r=1 mm  = + ∙ − ∙ � ∙√� = ,+ ∙ , −, ∙ ∙√ = ,  
(46) 

Součinitel vrubu pro smykové nap tí, kde polom r vrubu r=1 mm  

� = �+ ∙ �−� ∙ � ∙√� = ,+ ∙ , −, ∙ ∙√ = ,  
(47) 

Součinitel bezpečnosti k meznímu stavu únavy podle Gerbera:  = �∙ ∙ √ ∙ ∙�´� + ∙ �∙��
= 

=
�∙ ∙ √ ∙ , ∙ , + ∙ , ∙ = ,  

(48) 

Po výpočtech bezpečností k mezním stavům pevnosti a únavy je možné tvrdit, že 
h ídel v etene je dostatečn  p edimenzovaná a nedojde u ní k žádné poruše p i uvažovaném 
zatížení. 
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8.9 Upínací mechanismus vřetene 

Tato kapitola bude v nována výb ru upínacího mechanismu, který bude využit pro 
konstruované v eteno. 

Cílem bylo zkonstruovat v eteno, u kterého bude moci probíhat vým na obrobků 
v automatickém režimu a zároveň bude splňovat požadavek na průchozí v eteno pro podávání 
tyčoviny. Pro tuto aplikaci bylo jako nejvhodn jší vybráno sklíčidlo BHM-FC 250 firmy 

SMW-AUTOBLOCK s montážním rozhraním A2-8.   

Aby sklíčidlo mohlo pracovat, bylo pot eba vybrat také ovládací rotační hydraulický 
válec, který p es táhlo a klínový mechanismus p enáší upínací sílu na sklíčidlo. Volba padla 
na upínací válec VNK-T2 150-67, který výrobce SMW-AUTOBLOCK doporučuje k výše 
uvedenému sklíčidlu jako nejvhodn jší typ. Tato konfigurace sklíčidla a upínacího válce 
dokáže vyvolat upínací sílu na sklíčidle až 145 kN p i dodávaném tlaku oleje 45 bar do 
upínacího válce. 

 

Obr. 42) Sklíčidlo (vlevo) a upínací válec (vpravo) firmy SMW-AUTOBLOCK [33] 

8.10 Brzda vřetene 

Využít brzdu v etene jsem se rozhodl z n kolik důvodů, hlavním z nich je bezpečnost. Bylo 
pot eba zajistit, aby se v eteno zastavilo v co nejkratším čase p i výpadku proudu, po stisknutí 
tlačítka „total stop“, p ípadn  p i otev ení ochranných dve í za chodu stroje. Dále tato brzda 

může sloužit p i režimu C-osy, kdy po napolohování v etene brzda pomůže držet v eteno 
v nastavené poloze. Hledaná brzda musí být schopna vyvodit v tší brzdný moment, než 
dokáže vyvodit použitý motor, což je 500 Nm.  

Brzda, která splňuje všechny požadavky, byla zvolena od firmy Svenborg Brakes, 

p esný typ: BSFI 206-MS-300. Brzda je konstruována jako pasivní bezpečnostní brzda. 

Aktivuje se odpojením hydraulického tlaku oleje od brzdy. P ítlačná síla vychází ze sady 
pružin, které vyvíjejí sílu na píst a následn  na brzdovou desku a brzdový kotouč. Sada pružin 
je kalibrována ve výrob  tak, aby vyvinula jmenovitou p ítlačnou sílu p i zdvihu pístu 1 mm 
(tzn. p i 1 mm vzduchové meze e). Zvolený typ brzdy má jmenovitou p ítlačnou sílu 

FB = 4800 N. 

Brzdný moment lze vypočítat ze vztahu 49 uvedeným výrobcem. = ∙ − , = ∙ , − , =   (49) 

Kde FB je p ítlačná síla brzdy (N) a DB prům r brzdného kotouče (m). 
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8.11 Odm řování úhlového natočení 
Pro snímání rychlosti a úhlového natočení v etenové h ídele, resp. obrobku, byl vybrán 
inkrementální magnetický snímač ERM 2400-1200 firmy HEIDENHAIN, který je p ímo 
určený pro C-osu u soustruhů díky své prstencové konstrukci s velkým vnit ním prům rem 

120 mm a odolnosti proti nečistotám (krytí IP67). Enkodér se skládá z d lícího bubínku 

TTR ERM 2400-1200 a snímací hlavy AK ERM 2480. 

Tento snímač má p esnost úhlového natočení ±8 úhlových sekund (±0,0022°), což je 
dostatečná p esnost pro naši aplikaci. 

8.12 Model navrženého vřeteníku 

Na obrázcích 43 a 44 lze vid t model sestavy navrženého v eteníku (obrázek 44 zobrazuje 
v eteník v ezu). Konstrukce byla ešena jako elektrov eteno tubusového provedení, což je 
poznat díky vestavnému elektromotoru, který udával velikost konstrukce, jak z hlediska 

průchozího otvoru ve v eteni, tak i délky a vn jšího rozm ru v eteníku. Díky tubusovému 
provedení je možné jednoduše tubus s v etenem demontovat ze sk ín  v eteníku pomocí 
uvoln ní 8 šroubů velikosti M16.  Další dominující částí v eteníku je rotační hydraulický 
upínací válec, kvůli kterému se značn  zv tšuje p edevším celková délka v eteníku na 
hodnotu 1128 mm. 

 

Obr. 43) Sestava v eteníku 
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Obr. 44) Sestava v eteníku v ezu 

H ídel v etene je uložená v p edním ložiskovém domu pomocí sady 3 kuličkových 
ložisek s kosoúhlým stykem, která jsou montovaná do „O“ a tandemu tzv. TBT. Ta jsou 

zajišt na speciální pojistnou maticí (obrázek 45) a z p ední strany p ítlačným diskem, který je 
p es p ední labyrintové t sn ní dotlačován k ložiskovému domku osmi šrouby velikosti M6. 
V zadním ložiskovém domku bylo použito jedno dvou adé válečkové ložisko (obrázek 46), 
které je volné v axiálním sm ru, což je velice žádané kvůli teplotní dilataci. Zadní ložisko je 
ustaveno do správné polohy a zajišt no z jedné strany pomocí distančního kroužku. Z druhé 
strany je zajišt ní realizováno p es labyrintové t sn ní a držák upínacího válce. Ten je 
našroubován na v etenové h ídeli a zajišt n stav cími šrouby. P ední i zadní ložiska jsou 
chrán ná proti vniknutí různých nečistot labyrintovými t sn ními. Ta jsou vid t také na 
obrázku 45, resp. 46. Taktéž jsou pln na z výroby plastickým mazivem, u kterého výrobce 
udává, že má životnost společnou s ložisky. 

 

Obr. 45) P ední sada ložisek TBT a labyrintové t sn ní 
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Obr. 46) Zadní válečkové ložisko a labyrintové t sn ní 

Na v etenové h ídeli je mezi ložisky rozebírateln  nalisován rotor vestavného motoru 
SIEMENS 1FE1116-6WW-6BC3. Stator toho motoru je vložen v plášti v eteníku a zajišt n 
ze zadní strany zadním ložiskovým domkem, který je se statorem sešroubován 6 šrouby 
velikosti M8 a stejn  tak je sešroubován s plášt m v eteníku 8 šrouby velikosti M12. Plášť 
v eteníku je z p ední strany p išroubován k p ednímu ložiskovému domku taktéž 8 šrouby 
velikosti M12. Kabely od statoru jsou vedeny skrz zadní ložiskový domek p es kabelovou 

vývodku. Motor je z důvodu bezpečnosti p ed poran ním p i poruše uzemn n zemnící páskou 
o prů ezu 4 mm2. Stator je p i provozu nutné chladit kapalinou kvůli stabilizaci teploty, 
a proto je na statoru spirálový kanál pro vedení chladící kapaliny a odvod tepla pryč 
z v eteníku. Průtok chladící kapaliny musí být p ibližn  12 l/min a nesmí p esáhnout tlak 
7 bar. Teplota na vstupu do v eteníku by nem la být vyšší než 25°C, aby nemusel být 
redukován kroutící moment motoru. ešení hydraulického obvodu pro chlazení motoru není 
součástí této diplomové práce a může sloužit jako podn t k dalšímu dopln ní. 

Upínání obrobku je realizováno p es hydraulické sklíčidlo BHM-FC 250, které je 
s h ídelí spojeno 6 šrouby M16. Sklíčidlo je ovládáno p es táhlo, procházející h ídelí, pomocí 
upínacího rotačního hydraulického válce, který se nachází na konci v eteníku a s h ídelí je 
spojen p es p írubu upínacího válce 6 šrouby velikosti M10. Hydraulické zapojení upínacího 
válce není v této práci ešeno.  

P íruba upínacího válce slouží nejen ke spojení upínacího válce s v etenem, ale také je 
na n m p išroubován d lící bubínek snímače, stejn  tak brzdný kotouč, který je p išroubován 

i zajišt n kolíky. Samotná fail-safe brzda je p es dva šrouby a distanční podložku (kostka 
brzdy) p išroubovaná ke sk íni v eteníku. Brzda musí být se ízena dle pokynů výrobce. 
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8.13 Výpočet dynamiky vřetene 

Výpočtem dynamiky v etenem je myšlen výpočet, díky kterému se zjistí, za jakou dobu 
v eteník dosáhne z nuly nominálních, resp. maximálních otáček. 

K určení doby, za jakou se v eteno roztočí na dané otáčky, bude využito vzorců, které 

jsou součástí dokumentace k motoru od firmy Siemens. Pro tento výpočet je t eba získat 
momenty setrvačnosti rotujících částí v etene. Ty byly získány z modelů v programu 

Solidworks. Součet momentů setrvačnosti všech rotujících součástí je Jtot = 0,74 kg·m2. 

Výpočet doby rozb hu na nominální otáčky: = ∙ � ∙ � ∙∙ = ∙ � ∙ , ∙∙ = ,  (50) 

Výpočet doby rozb hu na maximální otáčky: = � ∙ � ∙ ∙ + = � ∙ ,∙ ∙ + = ,  (51) 

Doba rozb hu je počítána pro v eteno bez obrobku a je možné vid t, že rozb h jak na 
nominální, tak maximální otáčky je velice rychlý. Dále je možné vid t, že byl ve vzorci použit 
maximální možný kroutící moment motoru, který je možné využívat pouze krátkodob , což je 
pro akceleraci výborn  hodí.  
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9 ZHODNOCENÍ ů DISKUZE 

Cílem diplomové práce bylo konstrukční ešení hlavního v etene a v eteníku menšího až 
st edn  velkého univerzálního soustružnického centra, na kterém bude možné krom  
soustružení vykonávat obráb cí operace, jako je frézování a vrtání mimo osu. Dalším 
požadavkem byla možnost automatické vým ny obrobku a průchozí v eteno pro možnost 
podávání tyčoviny. 

Jelikož v zadání nebyl specifikován žádný konkrétní parametr, kterého by m lo být 
dosaženo, tak byly parametry voleny až po rešerši současného tuzemského, a p edevším 
mezinárodního trhu s univerzálními soustružnickými centry. Po porovnání jednotlivých 
parametrů byly zvoleny parametry, kterých jsem cht l svojí konstrukcí v eteníku dosáhnout. 
Bohužel ne všech stanovených parametrů bylo dosaženo. V n kterých p ípadech musely být 
parametry zhoršeny a nedosáhlo se tak p esn  požadovaných parametrů v eteníku, který by 
pak svými bezkompromisními vlastnostmi mohl vyčnívat nad p ípadnou konkurencí. Jedním 
z parametrů, kterého bylo dosaženo, je vrtání v etene alespoň 90 mm. Tato hodnota je pouze 
75 mm, resp. 67 mm p i použití hydraulického sklíčidla. Prům r vrtání v etene musel být 
snížen kvůli vestavnému motoru a jeho rozm rům, jelikož nebyl nalezen takový motor, který 
by splňoval požadavek na maximální otáčky, výkon, krouticí moment a zároveň dostatečn  
velký průchozí otvor v rotoru. Další v cí, která nebyla dodržena, je velikost hydraulického 
sklíčidla. To muselo být zvoleno s prům rem 250 mm místo cht ných 315. Důvod souvisí 
s prům rem vrtání v etene, které nedovoluje použit takové táhlo mezi sklíčidlem a upínacím 
válcem, aby šlo p ipojit ke sklíčidlu o prům ru 315 mm. Pokud by bylo pot eba použít v tší, 
než je použité hydraulické sklíčidlo, muselo by se použít sklíčidlo manuální s p ipojovacím 
rozhraním A2-8. Všech ostatních parametrů se povedlo dosáhnout. 

Pokud se zam ím na v ci, které by práci mohly ješt  vylepšit, p ípadn  doplnit, 
jednalo by se p edevším o zkonstruování hydraulického obvodu s návrhem čerpadla, nádrže, a 

v p ípad  pot eby i chladícího za ízení a dalšího pot ebného p íslušenství pro zapojení 
chlazení vestavného motoru, pro hydraulické upínaní sklíčidla a pro funkčnost hydraulické 
brzdy. Pokud by ovšem toto bylo v práci ešeno, práce by značn  p esahovala povolený 
rozsah. Dalším podn tem k vylepšení v eteníku by mohlo být zajišt ní lepšího labyrintového 
t sn ní, do kterého by mohl být p iveden tlakový vzduch, a p ípadné nežádoucí kapaliny a 
jiné nečistoty by byly vyfukovány ven z v etene. 

Tab 8)  Srovnání zvolených a dosažených parametrů 

Parametr jednotky zvolený dosažený 

Otáčky min-1 0-3800 0-4000 

Max. výkon S1/S6-40% kW 22/30 22/28 

Max. kroutící moment 
S1/S6-40% 

Nm 300/450 300/500 

Nejmenší 
programovatelný krok 
osy C 

° 0,001 0,002 

Přední konec vřetene - A2-8 A2-8 

Velikost sklíčidla mm 315 250 
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10 ZÁV R 

Zadáním diplomové práce byl konstrukční návrh v eteníku a hlavního v etene 
soustružnického centra, které musí umožnit provád ní frézovacích i vrtacích operací. Po ústní 
dohod  s vedoucím práce byla specifikována velikost stroje, pro který m l být v eteník 
navrhnut, jako malá až st ední. Dále bylo dohodnuto, že v eteno by m lo umožnit 
automatickou vým nu obrobků a m lo být konstrukčn  navrženo tak, aby v etenem mohla 
procházet tyčovina. 

Úvodní část diplomové práce je pojata jako teoretická a je v ní popsán současný stav 
poznání ešené problematiky. Tato část obsahuje popis požadavku na v eteno a v eteník, 

p edevším na tuhost a p esnost. Dále je pak v práci uvedena a popsána morfologie v eteníku, 
kde jsou uvedeny jednotlivé možnosti, jak ešit zástavbu v etene, způsob jeho uložení, 
možnosti náhonu v etene, možnosti mazání, chlazení a t sn ní v etene. Opomenut nebyl ani 

popis a konstrukční varianty osy C, která je u soustružnických center podmínkou. Dále 
navazoval popis odm ovacích za ízení a brzd používaných v eten soustružnických center. 

Druhá část práce se zabývala komparací univerzálních soustružnických center, které 
jsou dostupné na tuzemském i zahraničním trhu. Do výb ru byly za azeny stroje obdobných 
velikostí a parametrů od nejvýznamn jších výrobců, kte í jsou sv tovou špičkou ve svém 
oboru. Tato komparace posloužila pro zvolení základních parametrů, kterých jsem cht l 
v další, praktické části dosáhnout.  

Záv rečná, praktická část diplomové práce začala porovnáním a následn  
multikriteriálním výb rem navržených konstrukčních variant podle bodovací metody.  
Na základ  tohoto hodnocení vzešla vít zná varianta v podob  elektrov etena, které bylo dále 
ešeno. ešení spočívalo nejprve ve volb  vhodného elektromotoru (vestavný synchronní 

motor) a ve volb  ložisek (p ední kuličkové s kosoúhlým stykem, zadní válečkové dvou adé). 
Následovaly technické výpočty. Ty byly zahájeny výpočtem maximálních ezných sil  
a následn  byla vypočítána optimální vzdálenost mezi p edním a zádním ložiskem (z 

konstrukčních důvodů musela být zvolená vzdálenost tém  dvojnásobná od ideální hodnoty), 
společn  s deformací a tuhostí v etene na p edním konci p i působení maximální sil. Po tomto 
výpočtu byly vypočteny trvanlivosti ložisek (u p ední sady byla počítána trvanlivost 
nejzatížen jšího ložiska). Nakonec se p istoupilo k výpočtu bezpečnosti v etenové h ídele, 
která byla vypočítána pro mez pevnosti tak i mez únavy. Ob  bezpečnosti vyšly dostatečn  
vysoké, čímž se ukázalo dostatečné p edimenzování součásti.  

Pro upínání obrobků bylo vybráno hydraulické sklíčidlo velikosti 250 mm, které 
umožňuje průchod tyčoviny do prům ru 67 mm. Průchod tyčoviny je umožn n celým 
v etenem.  

Z důvodu bezpečnosti byla p i konstrukci použita také fail-safe brzda, která zajišťuje 
okamžité zastavení v etene v p ípad  výpadku proudu nebo jiné pro obsluhu stroje 

nebezpečné situaci.  
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12 SEZNAM ZKRATEK, SYMBOL , OBRÁZK  ů 
TABULEK 

12.1 Seznam zkratek a symbol  

Značka Název Jednotky 

a Vzdálenost mezi p edním ložiskem a p edním koncem v etene mm 

au Součinitel jakosti povrchu - 

b Vzdálenost mezi ložisky mm 

bopt Optimální vzdálenost mezi ložisky mm 

bu Exponent jakosti povrchu - 

B Ší ka ložiska mm 

C Základní dynamická únosnost ložiska kN 

C0 Základní statická únosnost ložiska kN 

Ca Axiální tuhost ložiska p i p edp tí t ídy A N/µm 

Cr Radiální tuhost ložiska N/µm 

d Vnit ní prům r ložiska mm 

dvrt Prům r dutiny v h ídeli mm 

D Vn jší prům r ložiska mm 

D1 Prům r h ídele v míst  prů ezu 1 mm 

D2 Prům r h ídele v míst  prů ezu 2 mm 

DB Prům r brzdného kotouče m 

e Součinitel ložiska - 

E Modul pružnosti GPa 

f0 Výpočtový součinitel ložiska - 

f1 Opravný součinitel ložiska - 

fa Součinitel ložiska pro p edp tí A - 

fHC Opravný součinitel hybridních ložisek - 

Fa Zatížení ložiska v axiálním sm ru N 

FaA Axiální zatížení ložiska v p ední podpo e N 

FAx Reakční síla v podpo e A ve sm ru osy x N 

FAy Reakční síla v podpo e A ve sm ru osy y N 

FAz Reakční síla v podpo e A ve sm ru osy z N 

FBx Reakční síla v podpo e B ve sm ru osy x N 

FBy Reakční síla v podpo e B ve sm ru osy y N 

Fc Tangenciální ezná síla působící na p edním konci v etene N 

Fc1 Tangenciální ezná síla působící na konci obrobku N 

Ff Posuvová síla v axiálním sm ru působící na p edním konci v etene N 

Ff1 Posuvová síla v axiálním sm ru působící na konci obrobku N 

Fj Obecné zatížení způsobující ohyb N 

Fp Posuvová síla v radiálním sm ru působící na p edním konci v etene N 
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Fp1 Posuvová síla v radiálním sm ru působící na konci obrobku N 

Fr Zatížení ložiska v radiálním sm ru N 

FrA Radiální zatížení ložiska v p ední podpo e N 

FrB Radiální zatížení ložiska v zadní podpo e N 

Ga P edp tí t ídy A u ložiska N 

Gm Reálné p ep tí ložisek N 

Imax Maximální proud A 

In Jmenovitý proud A 

J Kvadratický osový moment mm4 

J1 Kvadratický osový moment v prvním úseku mm4 

J2 Kvadratický osový moment v druhém úseku mm4 

Jrot Moment setrvačnosti rotoru kg·m2 

Jtot Moment setrvačnosti rotujících částí v etene kg·m2 

k1 Bezpečnost k meznímu stavu pružnosti v prů ezu 1 - 

k2 Bezpečnost k meznímu stavu pružnosti v prů ezu 2 - 

ka Součinitel vlivu jakosti povrchu - 

kb Součinitel vlivu velikosti t lesa - 

kc Součinitel způsobu zat žování - 

kd Součinitel vlivu teploty - 

ke Součinitel spolehlivosti - 

kf Součinitel zahrnující další vlivy - 

ku Bezpečnost k meznímu stavu únavy - 

kvř Celková tuhost v eteníku N/µm 

l Vzdálenost mezi p ední podporou a prů ezem 2 mm 

L10 Základní trvanlivost ložiska mil. ot. 

L10A Základní trvanlivost nejzatížen jšího ložiska v p ední podpo e mil. ot. 

L10B Základní trvanlivost ložiska v zadní podpo e mil. ot. 

mrot Hmotnost rotoru kg 

mst Hmotnost statoru kg 

MB Brzdný moment Nm 

Mn Jmenovitý krouticí moment Nm 

Mnmax Maximální krouticí moment Nm 

Mo Ohybový moment Nm 

Moj1 Ohybový moment v prvním úseku Nm 

Moj2 Ohybový moment v druhém úseku  Nm 

nmax Maximální otáčky  min-1 

nn Jmenovité otáčky min-1 

p Exponent rovnice trvanlivosti - 

P Ekvivalentní zatížení ložiska kN 

PA Ekvivalentní zatížení p edního ložiska kN 

PB Ekvivalentní zatížení zadního ložiska kN 

Pn Jmenovitý výkon kW 
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r Polom r vrubu mm 

Re Mez kluzu MPa 

Rm Mez pevnosti MPa 

tn Čas rozb hu v etene na jmenovité otáčky s 

tmax Čas rozb hu v etene na maximální otáčky s 

wj Průhyb h ídele µm 

W Energie napjatosti v ohybu  J 

Wk1 Krouticí modul pro prů ez 1 mm3 

Wk2 Krouticí modul pro prů ez 2 mm3 

Wo1 Ohybový modul pro prů ez 1 mm3 

Wo2 Ohybový modul pro prů ez 2 mm3 

X2 Radiální koeficient - 

y Celková deformace ložisek µm 

yA Deformace p edních ložisek µm 

yB Deformace zadního ložiska µm 

Y2 Axiální součinitel - 

αo Součinitel vrubu v ohybu - 

α  Součinitel vrubu v krutu - 

βo Součinitel vrubu pro normálová nap tí - 

β  Součinitel vrubu pro smyková nap tí - 

δH Celková deformace h ídele na p edním konci µm 

δL Celková deformace ložisek na p edním konci v etene µm 

δvř Celková deformace v etene na p edním konci µm 

Co Mez únavy za ohybu a rotace MPa 

‘Co Korigovaná mez únavy MPa 

o1 Ohybové nap tí pro prů ez 1 MPa 

o2 Ohybové nap tí s vlivem tvarového vrubu MPa 

onom Ohybové nap tí pro prů ez 2 MPa 

red1 Redukované nap tí v prů ezu 1 MPa 

red2 Redukované nap tí v prů ezu 2 MPa 

k1 Nap tí v krutu pro prů ez 1 MPa 

k2 Nap tí v krutu vlivem vrubu MPa 

knom Nap tí v krutu pro prů ez 2 MPa 

12.2 Seznam tabulek 
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TAB 6) HODNOTY REůKČNÍCH SIL ů DEFORMůCÍ P I VZDÁLENOSTI 
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Zvolený motor: 1FE1116-6WW

Pm 22kW Výkon motoru

Mn 300 Nm Jmenovitý kroutící moment motoru

nn 700
1
min
 Jmenovité otáčky motoru

nmax 4000
1
min
 Maximální otáčky motoru

Mmax 500 Nm Maximální kroutící moment motoru

Irot 0 12445kg m2 Moment setrvačnosti rotoru

mrot 28.2kg Hmotnost rotoru

Výpočet maximální řezné síly při soustružení

l1 362 mm vzdálenost mezi předním ložiskem a koncem obrobku

a 98.5 mm vzdálenost mezi předním koncem vřetene a předním ložiskem

dmax 0.4 m - zvoleno 

Fc1 2
Mn
dmax
 1.5 103 Tangenciální složka řezné síly pro kontinuální obrábění

Fc Fc1
l1
a
 5.513 103 N Přepočítaná tangenciální síla na předním konci vřetene

F.c : F.f : F.p  = 1 : (0,15-0,5) : (0,25 - 0,4)   Poměr mezi složkami řezné síly

Ff Fc1 0.5 750 N Posuvová síla (axiální)

Fp Fc 0.3 1.654 103 N Posuvová síla (radiální)

Příloha 1: Výpočet vzdálenosti ložisek  

N 



Deformace 

Reakce v ložiskách jako funkce vzdálenosti mezi ložisky

98.5a m

b 0 900
vzdálenost mezi předním koncem vřetene a předním ložiskem

m vzdálenost mezi předním a zadním ložiskem

FAz Ff

FAx b( ) Fp
Fp a
b

 FAx 500( ) 1.98 103 N

FAy b( ) Fc Fc
a
b
 FAy 500( ) 6.599 103 N

FBx b( )
Fp a
b

 FBx 500( ) 325.8 N

FBy b( ) Fc
a
b
 FBy 500( ) 1.086 103 N

Poddajnost ložisek

N
mmCa 122000 Axiální tuhost ložiska s kosoúhlým stykem při předpětí třídy A

CaTBT 1.45 Ca 1.769 105 N
mm

Axiální tuhost pro skupinu ložisek TBT

Cr 6 Ca 7.32 105 N
mm

Radiální tuhost ložiska s kosoúhlým stykem 

CrTBT Cr 1.36 9.955 105 N
mm

CrNN3019 2190000 N
mm

Radiální tuhost pro skupinu ložisek TBT

Radiální tuhost válečkového ložiska

yAx b( )
FAx b( )

CrTBT
 mm Deformace předního ložiska ve směru X



yBx b( )
FBx b( )

CrNN3019
 mm Deformace zadního ložiska ve směru X

yAy b( )
FAy b( )

CrTBT
 mm

Deformace předního ložiska ve směru Y

yBy b( )
FBy b( )

CrNN3019
 mm
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yAx b( )

b
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6 10 3
8 10 3

0.01

yBx b( )

b

Deformace zadního ložiska ve směru Y

mm( ) mm( )

mm( ) mm( )
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yAy b( )

b
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4 10 3
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0.01

yBy b( )

b

mm( ) mm( )

mm( ) mm( )

yx b( ) yAx b( )
a yAx b( ) yBx b( ) 

b
 yy b( ) yAy b( )

a yAy b( ) yBy b( ) 
b
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yx b( )

b
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yy b( )

b
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mm( ) mm( )

Celková deformace ložisek ve směru X Celková deformace ložisek ve směru Y



δL b( ) yx b( )2 yy b( )2

0 200 400 600
0

0.02

0.04

δL b( )

b

mm( )

Celková deformace ložisek v závislosti na jejich vzdálenosti

mm( )

δL 500( ) 8.386 10 3 mm

DA 110 mm

DB 102 mm

dvrt 75 mm

E 210000 MPa

JA
π

64
DA

4 dvrt
4  5.634 106 mm4

JB
π

64
DB

4 dvrt
4  3.76 106 mm4

x1 0 a mm

x2 b( ) 0 b mm

Deformace hřídele

Průměr hřídele v prvním úseku

Průměr hřídele v druhém úseku

Průměr vrtání hřídele

Kvadratický moment průřezu v místě prvního úseku

Kvadratický moment průřezu v místě druhého úsehu

Výsledné vnitřní účinky na hřídeli



Mox1 x1  Fc x1 N mm Ohybový moment okolo osy x v prvním úseku

Mox2 x2 b  Fc a x2 b( )  FAy b( ) x2 b( ) Ohybový moment okolo osy x v druhém úseku

Moy1 x1  Fp x1 Ohybový moment okolo osy y v prvním úseku

Moy2 x2  Fp a x2 b( )  FAx b( ) x2 b( ) Ohybový moment okolo osy y v druhém úseku

uy b( )
1

E JA



0

a

x1Fc x1 
Fc

Fc x1 d
d



d
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E JB



0

b

x2Fc a x2  FAy b( ) x2  Fc
Fc a x2  FAy b( ) x2 d

d



d



















ux b( )
1

E JA



0

a

x1Fp x1 
Fp

Fp x1 d
d
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E JB



0

b

x2Fp a x2  FAx b( ) x2  Fp
Fp a x2  FAx b( ) x2 d

d



d
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b
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0
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uy b( )

b

mm( ) mm( )

mm( )
mm( )  

5.73041e-8b∙(2∙b+591)+0,00148 

1.71912e-8∙b∙(2∙b+591)+0.00045 





δH b( ) ux b( )2 uy b( )2
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δH b( )

b

mm( )

mm( )

δH 500( ) 0.049 mm

δvř b( ) δL b( ) δH b( )

Celková deformace hřídele v závislosti na vzdálenosti podpěr
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δvř 500( )  mm0.058

Celková deformace vřetene v závislosti na vzdálenosti ložisek

δvř 167( )  mm0.026 


