
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  





 

 

 

  



 

 

  



 

 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá návrhem vřeteníku malého soustruhu. První část práce se věnuje 

popisu jednotlivých konstrukčních uzlů týkajících se stavby vřeteníků obráběcích strojů. Druhá 

část obsahuje přehled podobných strojů dostupných na trhu. Závěrečná část se zabývá 

výpočtem potřebných parametrů, ověřením výsledků pomoci metody konečných prvků a vlastní 

konstrukcí navrhovaného vřeteníku. Na základě navržené konstrukce je vytvořen 3D model a 

výkresová dokumentace. 

ABSTRACT 

The thesis deals with the design of a headstock for a small lathe. The first part of the thesis 

deals with the description of individual structural nodes related to the construction of machine 

tools headstock. The second part includes an overview of similar machines available on the 

market. The final part deals with the calculation of necessary parameters, the verification of 

results using the finite element method and the construction of the proposed headstock. Based 

on the designed construction is created 3D model and drawing documentation. 
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1 ÚVOD 

Vřeteník obráběcího stroje je jednou z jeho nejdůležitějších částí, protože přímo ovlivňuje 

hlavní kritéria kladené na obráběcí stroj, tedy přesnost a výrobnost. Proto jsou na něj kladeny 

vysoké nároky. Konstrukční návrh vřeteníku musí být proveden pro požadavky konkrétního 

stroje a z těchto důvodů je jeho konstrukční návrh velice důležitý a vyžaduje znalosti z mnoha 

oborů, ale také velké zkušenosti získané praxí. 

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem vřeteníku malého soustruhu, který 

má výkon do 4 kW a maximální otáčky 10000 min-1. Vřeteník má dále umožnovat přesné 

polohovaní obrobku v ose C, průchod tyčového materiálu skrze vřeteno a má také umožňovat 

automatickou výměnu obrobků. 

V této práci jsou uvedeny požadavky kladené na vřeteník obráběcího stroje. Dále jsou 

zde uvedeny a popsány důležité konstrukční uzly, které se využívají ve stavbě vřeteníků 

soustružnických strojů. Následuje přehled vybraných malých soustružnických strojů a detailní 

popis vřeteníků, kterými jsou vybaveny. Tento přehled slouží k určení dalších parametrů pro 

samotný konstrukční návrh. 

Konstrukční návrh, jenž vychází ze zvolené konstrukční varianty, je podpořen řadou 

technických výpočtů. Jsou zde zvoleny technologické operace, z nichž je určeno silové zatížení 

vřetene. Z tohoto zatížení je vybrán vhodný motor, dále zvoleno vhodné uložení a určena tuhost 

vřeteníku. Následují pevnostní výpočty vřetene, kde je vypočtena bezpečnost vzhledem 

k mezním stavům pružnosti a únavy. Pevnostní výpočty a výpočty deformace jsou dále ověřeny 

pomocí metody konečných prvků. Pomocí této metody je také provedena modální analýza, 

která určuje vlastní frekvence vřetene. 

Na závěr je navržená konstrukce a jednotlivé konstrukční prvky podrobně popsány. 

Konstrukční návrh také obsahuje 3D model navrženého vřeteníku a výkresovou dokumentaci 

vybraných částí.
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2 SOUSTRUŽNICKÉ STROJE 

Soustružnické stroje patří k nejrozsáhlejší skupině obráběcích strojů s geometricky 

definovaným břitem pro obrábění rotačních součástí. Charakteristickým znakem pro 

soustružnické stroje je hlavní řezný pohyb, jenž je dosahován otáčením obrobku. Dle osy 

obrobku je možné tyto stroje rozdělit do dvou hlavních skupin, jak je znázorněno na obr. 1 [1]. 

 

Obr. 1) Rozdělení soustružnických strojů [1] 

Dalším základním rozdělením soustružnických strojů je rozdělení na konvenční 

soustružnické stroje a na CNC soustružnické stroje, které jsou řízeny počítačem a mají oproti 

konvenčním strojům jednoduší konstrukci, neboť kinematickou vazbu nahradila vazba 

v řídícím počítači [3].  

Pokud CNC soustružnický stroj umožňuje provádět pouze soustružnické operace jako 

obrábění vnějších a vnitřních rotačních ploch, čelních rovinných ploch, řezat závity, vrtat v ose 

obrobku atd., pak se jedná o tzv. jednoprofesní CNC soustružnický stroj. Jestliže stroj umožňuje 

kromě již zmíněných soustružnických operací provádět i jiné technologické operace, jako jsou 

frézování, vrtání a broušení, pak hovoříme o soustružnickém obráběcím centru [1].  

Pro provádění výše uvedených operací musí soustružnické obráběcí centrum disponovat 

osou C (obr. 2), tedy umožňovat přesné natočení obrobku do požadované polohy definovanou 

rychlostí. Dále musí umožnovat použití naháněných rotačních nástrojů a může být vybaveno 

osou Y. Soustružnická obráběcí centra musí také umožňovat automatickou výměnu obrobků a 

nástrojů. Musí umožňovat práci v automatickém režimu a být vybavena prvky diagnostiky, 

měření a inteligence [1]. 

 

Obr. 2) Kinematická struktura soustružnického obráběcího centra [29] 
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Soustružnická obráběcí centra jsou konstrukčně odvozena z jednoprofesních CNC 

soustružnických strojů a mají tedy společné hlavní konstrukční uzly. Tyto uzly jsou znázorněny 

na obr. 3. Jedním z hlavních konstrukčních uzlů je lože (pozice č. 1), na kterém je umístěna 

konzola vřeteníku (pozice č. 2). Na této konzole je umístěn vřeteník (pozice č. 3). Pro upnutí 

nástroje slouží nástrojová hlava (pozice č. 4), která je umístěna na suportu. Suport je pomocí 

valivých vedení (pozice č. 5) spojen s ložem a umožňuje tak pohyb nástroje v jednotlivých 

osách. Pro podepření obrobku slouží koník (pozice č. 6) nebo může být stroj vybaven 

protivřetenem, které umožňuje obrobení obrobku ze všech stran na jedno upnutí [1, 30]. 

Jelikož se tato práce zabývá konstrukčním návrhem vřeteníku, je tento konstrukční uzel 

podrobně rozebrán v následující kapitole. 

 

Obr. 3) Hlavní konstrukční uzly soustružnického stroje [30]
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3 VŘETENÍK SOUSTRUŽNICKÉHO STROJE 

Vřeteník soustružnického stroje je konstrukční uzel, jehož hlavní úlohou je zaručit přesný 

rotační pohyb obrobku. Přesný rotační pohyb je takový, při kterém se dráhy jednotlivých bodů 

obrobku pohybují po drahách, lišících se od kružnice jen v určitých dovolených tolerancích [2]. 

Hlavní kritéria kladené na obráběcí stroj jsou přesnost a výrobnost. Prostředkem pro 

zajištění přesnosti práce stroje je tuhost systému stroje a prostředkem na zabezpečení výrobnosti 

je řezná rychlost [1]. 

 Výrobnost obráběcího stroje je možné efektivně zvýšit zkrácením hlavních a vedlejších 

strojních časů. Se zkracováním hlavních strojních časů přímo souvisí vřeteník stroje, protože 

přímo úměrně se zvyšováním frekvence otáčení vřetene se zvyšuje řezná rychlost a tím dochází 

ke zkracování času obrábění. Výrobnost je také limitována maximální šířkou řezu, která má 

vliv na vznik samobuzeného kmitání [1]. 

 Celková přesnost obráběcího stroje je limitována celým řetězcem konstrukčních uzlů, 

jejich interakcí, statickými a dynamickými vlastnostmi (obr. 4). V řetězci sériově uspořádaných 

konstrukčních uzlů obráběcího stroje je zpravidla nejslabším vřeteník, je tedy limitujícím 

konstrukčním uzlem celkové tuhosti stroje. Tuhost systému vřeteno – uložení má přímý vliv na 

kvalitu povrchu a tvarovou a rozměrovou přesnost vyráběné součásti [1]. 

 Vřeteník, se systémem vřetene, způsobem jeho uložení, skříní vřeteníku, kinematickou 

vazbou a dalšími periferiemi je dominantní konstrukční uzel vzhledem k pracovní přesnosti a 

výrobnosti obráběcího stroje [1]. 

 Tuhost vřeteníku a maximální frekvence otáčení jsou zpravidla ve vzájemném rozporu, 

proto je konečné řešení prakticky vždy kompromisem mezi těmito požadavky. Konstrukční 

návrh vřeteníku tedy musí být realizován pro technické požadavky konkrétního stroje [1]. 

 

Obr. 4) Vlivy na pracovní přesnost obráběcího stroje [2] 
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3.1 Popis vřeteníku soustružnického stroje 

Vřeteník je tvořen z jednotlivých základních částí a vnějších periférií tak, aby splňoval 

požadované funkce, které jsou na tento konstrukční uzel kladeny (obr. 5). Základními částmi 

vřeteníku jsou vřeteno, systém uložení vřetene, systém pohonu vřetene a skříň vřeteníku. Mezi 

periférie patří systémy upínání obrobků, mazání ložisek, těsnění vřetene, indexování vřetene a 

chlazení vřeteníku. O jednotlivých částech vřeteníku je pojednáváno v následujících 

podkapitolách [1]. 

Vřeteno je pomocí kombinace radiálních a axiálních ložisek uloženo do skříně 

vřeteníku. Přední uložení bývá axiálně nehybné a má stěžejní vliv na přesnost otáčivého 

pohybu. Zadnímu uložení je dovolen axiální pohyb z důvodu tepelné roztažnosti vřetene. 

Konec vřetene, který vyčnívá ze skříně, se nazývá přední konec. Tento konec vřetene je upraven 

podle normy tak, aby umožňoval připojení systému pro upnutí obrobku (např. sklíčidla) [1, 2].  

 

Obr. 5) Morfologie vřeteníku [1] 

3.2 Požadavky kladené na vřeteno 

Vřeteno představuje velmi důležitý konstrukční prvek ve skladbě obráběcích strojů. Z toho 

důvodu jsou na jeho konstrukční provedení kladeny náročné požadavky: 

• vysoká přesnost chodu,  

• vřeteno nesmí měnit polohu v prostoru, mění-li jeho zatížení směr a smysl, 

• ztráty v uložení musí být co nejmenší, 

• vřeteno musí být tuhé, 

• v uložení musí být možné vymezovat vůli vzniklou opotřebením, 

• dlouhodobá životnost a provozní spolehlivost [2]. 
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Dalším požadavkem na vřeteno je geometrická přesnost vřetene a tvarová konfigurace 

průměrů, která má být co nejvíce jednoduchá. Výběr materiálu vřetene je důležitý z hlediska 

mechanických vlastností, které jsou dány zejména modulem pružnosti E a koeficientem 

poměrného utlumení D. Dále vřeteno nezatížené obráběním nesmí být zdrojem periodického 

buzení a jiných nežádoucích vlivů [1, 2]. 

3.2.1 Přesnost chodu vřetene 

Jak již bylo zmíněno, tak hlavním požadavkem na vřeteno je vysoká přesnost chodu. Ta se 

kontroluje na předním konci vřetene na ploše, která má přímý vliv na přesnost otáčení obrobku 

(upínací kužel pro soustružnický hrot nebo plocha pro upevnění upínací desky či sklíčidla). 

Přesnost chodu je určena velikostí radiálního a axiálního házení [2]. 

 Radiální házení je dáno nepřesností otáčení vřetene, kdy osa vřetene mění během jedné 

otáčky svou polohu mezi dvěma krajními body. Příčinou je, že jedno nebo obě ložiska mají 

odlišnou osu vnějšího a vnitřního kroužku, tzv. házejí. Další příčinou radiálního házení je 

nesouosost měřené plochy na vřetenu s osou otáčení. Poslední příčinou je neokrouhlý tvar 

příslušné měřené funkční plochy [2]. 

 Poslední dvě příčiny se dají omezit zmenšením přípustných výrobních tolerancí vřetene. 

Vliv radiálního házení ložisek na radiální házení předního konce vřetene je závislý na poměru 

délky vyložení ke vzdálenosti ložisek L. Dále, dle obr. 6, je závislý na velikosti a směru házení 

obou ložisek [3]. 

 

Obr. 6) Vliv házení ložisek na přesnost chodu [3] 

Velikost házení předního konce je dána vztahem 1. Je-li házení předního ložiska ΔA a 

zadního ΔB stejného směru a smyslu, bude v závorce tohoto vztahu znaménko záporné. 

V opačném případě, kdy je házení předního ložiska ΔA a zadního ΔB opačného smyslu, bude 

znaménko kladné a výsledné házení tedy větší [3]. 

𝛥=𝛥𝐵 +
𝑎

𝐿
∙ (𝛥𝐵 ± 𝛥𝐴) (1)  

Aby radiální házení předního konce vřetene bylo co nejmenší, je třeba volit přední (hlavní) 

ložisko se zvýšenou přesností chodu, tj. přesnější než zadní, a montovat je tak, aby obě házela 

v jedné rovině ve stejném smyslu [2]. 
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Axiální házení je způsobeno axiálním házením ložiska a nedokonalou kolmostí čelní plochy 

k ose otáčení. Toto házení se dá zčásti odstranit, obrobí-li se příslušná čelní plocha po montáži 

přímo na vlastním stroji [2]. 

3.2.2 Tuhost vřetene a uložení 

Tuhost vřetene spolu s přesností chodu má rozhodující vliv na přesnost práce i na dynamickou 

stabilitu obráběcího stroje. Obvykle se tuhost vřetene udává na jeho předním konci, který slouží 

pro montáž upínacího zařízení obrobku, neboť deformace v tomto místě má přímý vliv na 

pracovní přesnost [2]. 

 Celková deformace je dána dle obr. 7 součtem dílčích deformací vřetene, ložisek a tělesa 

skříně vřeteníku. Závisí tedy na: 

• materiálu a rozměrech vřetene, 

• poloze, orientaci a velikosti zatěžujících sil, 

• konfiguraci a tuhosti použitých ložisek, 

• prostorové konfiguraci vřetene a ložisek, 

• konstrukci skříně vřeteníku [1, 2]. 

Průhyb vřetene od ohybových momentů δV je přímo úměrný vzdálenosti jednotlivých podpěr, 

ale průhyb způsobený poddajností jednotlivých podpěr δL klesá při růstu vzdálenosti podpěr 

nelineárně, podle kvadratické hyperboly. Platí tedy, že čím je vřeteno delší, tím je průhyb 

vřetene δV větší a vliv průhybu od poddajnosti ložisek δL menší. U krátkých vřeten je tomu 

naopak. Z toho vyplývá, že je možné určit optimální vzdálenost mezi ložisky tak, aby byl 

výsledný průhyb vřetene na jeho předním konci minimální [1]. 

 

Obr. 7) Deformace vřetene – vliv tuhosti vřetene, ložisek a skříně [3]  
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3.3 Uložení vřetene 

Z předchozích kapitol plyne, že návrh uložení vřetene je zásadní úlohou při konstrukci celého 

vřeteníku. Jelikož má zásadní vliv na přesnost chodu a tuhost celého systému, ale taktéž na 

maximální frekvenci otáčení. Dle konkrétních požadavků na vřeteno se používá uložení valivé, 

kluzné a elektromagnetické. Poslední dvě uvedená uložení se využívají jen ve speciálních 

případech, kde jsou vysoké nároky na tuhost nebo na maximální frekvenci otáčení [1]. 

3.3.1 Valivé uložení 

Uložení vřetene do valivých ložisek se používá ve více jak v 90 % případů, protože v porovnaní 

s kluzným uložením je vysoce efektivní a dostatečně spolehlivé. Kritériem pro volbu 

konkrétního typu valivého ložiska je zejména typ zatížení, ale také otáčky, přesnost, tuhost, 

velikost zatížení a dostupný prostor [1, 8]. 

 V konstrukci vřeten obráběcích strojů se nejčastěji používají ložiska válečková, 

kuličková s kosoúhlým stykem a kuželíková. Válečková ložiska jsou určena pro přenos velkého 

čistě radiálního zatížení. Naopak pro čistě axiální zatížení se využívají obousměrná axiální 

kuličková ložiska s kosoúhlým stykem [8].  

Další možností je použití kuželíkových ložisek nebo kuličkových ložisek s kosoúhlým 

stykem, které přenáší kombinované (axiální i radiální) zatížení. Protože radiální zatížení 

vyvolává v ložisku axiální sílu je potřebné použít druhé ložisko s opačně orientovaným úhlem 

dotyku. Tyto ložiska mohou být sdružená do sestav a předepnuta. Univerzálně párovatelná 

ložiska mohou být v sestavě uspořádaná zády k sobě (do “O”), čely k sobě (do “X”) nebo do 

tandemu, viz obr. 8 [8]. 

a)  b)  c)   

Obr. 8) Uspořádání ložisek: a) do “O” b) do “X” c) do tandemu [8] 

Pro vysoké otáčky je nutné použít ložiska, která vytváří minimální tření a třecí teplo. To 

splňují kuličková ložiska s kosoúhlým stykem a válečková ložiska. Při velmi vysokých 

otáčkách, kde nepostačují běžná ložiska, je možné použít tzv. hybridní ložiska. To jsou ložiska, 

jejichž kroužky jsou ocelové a valivá tělesa keramická. Tyto ložiska mají celou řadu výhod, 

mezi ně patří vyšší dosažitelné otáčky, vyšší tuhost a minimální tepelná a elektrická vodivost. 

Naproti tomu jsou křehká a podstatně dražší [1, 8]. 

Při navrhování vhodného uložení vřetene je to vždy kompromis mezi mezními otáčkami 

a maximální tuhostí. Existuje tedy množství kombinací uspořádání jednotlivých ložisek na 

vřeteni. Pro vřetena, která jsou zatěžovaná velkými silami, se používají kombinace válečkových 

ložisek a obousměrného axiálního ložiska s kosoúhlým stykem. Pro vyšší otáčky a menší 



 

24 

 

zatížení se využívají různé kombinace kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem. Některé 

kombinace uspořádání ložisek jsou znázorněny na obr. 9 [8]. 

 

 

 

Obr. 9) Příklady uložení vřetene [8] 

3.3.2 Kluzné uložení 

Kluzné uložení může být hydrostatické, aerostatické, hydrodynamické a aerodynamické. 

Vzduchové uložení se používá pro vřetena, kde požadujeme velmi vysoké otáčky. Naopak 

kapalinové uložení se využívá při požadavcích na velkou tuhost a nižší otáčky. Hydrostatické 

a aerostatické uložení se může zatěžovat i při nulových otáčkách. Naproti tomu 

hydrodynamické a aerodynamické uložení se může zatěžovat až při dosažení pracovních otáček 

[1]. 

3.4 Pohon vřetene 

Pohon vřetene slouží k přenosu řezného výkonu na nástroj, musí tedy zajistit dostatečný 

kroutící moment nutný k vyvození řezné síly na nástroji. Dále musí mít otáčkový rozsah, který 

odpovídá obráběnému materiálu obrobku, použitému nástroji a technologii. Dalšími požadavky 

na pohon vřetene jsou reverzace otáček, změna otáček, rychlý rozběh a zastavení rotace vřetene 

s upnutým obrobkem. Pohon může být realizován více způsoby, které jsou uvedeny na obr. 10 

[1, 4]. 
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Obr. 10) Druhy náhonu vřetene [1] 

3.4.1 Nepřímý pohon 

U nepřímého pohonu je mezi vřeteno a motor vložen kinematický řetězec, jehož poslední člen 

(řemenice, ozubené kolo atd.) může být umístěný přímo na vřetení mezi ložisky nebo za zadním 

ložiskem. Výhodou nepřímého pohonu je variabilita pohonu, protože motor nemusí být umístěn 

v těsné blízkosti vřetene. Naopak nevýhodou jsou ztráty, které vznikají mezi jednotlivými 

částmi kinematického řetězce [1, 5]. 

 Volba druhu nepřímého pohonu závisí na konkrétních požadavcích kladených na 

vřeteno. Hlavním kritériem je velikost přenášeného kroutícího momentu a požadované otáčky 

vřetene. Převod ozubeným řemenem (obr. 11) se používá zejména při přenosu vysokých 

výkonů, kde nesmí docházet k prokluzu řemenu. Pro nejnižší otáčky vřeten a vysoké kroutící 

momenty se používá vložený ozubený převod. Tam kde je požadován velký převodový poměr 

se využívají harmonické nebo planetové převodovky [1, 5].   

 

Obr. 11) Náhon vřetene pomocí řemenového převodu [11] 

Pohon vřetene

Nepřímý pohon

Řemenem

Ozubenými koly

Převodovkou

Přímý pohon

Interní 
(Elektrovřetenem)
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Druh pohonu
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3.4.2 Přímý pohon 

Přímý pohon se používá zejména v oblasti vysokorychlostního obrábění, kde je potřeba 

dynamicky stabilní pohon. Může být interní, tj. pohon elektrovřetenem, nebo externí, kde je 

motor pomocí spojky připojen ke vřeteni. Velkou nevýhodou přímých pohonů je vznikající 

teplo, které otepluje vřeteník a z toho vyplívající nutnost chlazení vřeteníku [1, 5]. 

 Elektrovřeteno (obr. 12) je tvořeno rotorem, který je přímo nalisován na vřeteni. 

V tělese vřeteníku je zabudovaný stator s chlazením. Výhody elektrovřetena jsou krátký čas 

rozběhu v porovnání s jinými pohony, velmi dobrá polohovatelnost, jednoduchá montáž a 

demontáž, kompaktní rozměry a malá hmotnost [1, 5]. 

 

Obr. 12) Elektrovřeteno [12] 

3.5 Zástavba vřeteníku 

Zástavbou se rozumí způsob, jakým je vřeteník uložen do nosné struktury stroje. I přes různé 

konstrukční varianty vřeten, které se liší svým tvarem a velikostí, se rozlišují pouze dva 

základní způsoby zástavby vřeteníku [2]. 

První způsobem je tzv. vřeteník skříňového tvaru (obr. 13b), který má oproti druhé 

variantě vyšší tuhost. Pokud je vřeteno zabudováno do tělesa rotačního tvaru, jedná se o druhý 

způsob, tedy tzv. tubusový vřeteník (obr. 13a). Tubusový vřeteník se oproti vřeteníku 

skříňového tvaru vyznačuje snadnou montáží a demontáží, tudíž jsou u něj kratší časy potřebné 

pro výměnu vřeteníku při servisu a tím je odstávka stroje kratší [2]. 

 

  a)       b) 

Obr. 13) Typy zástavby vřeteníku: a) Tubusový vřeteník [6] b) Skříňový vřeteník [7] 
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3.6 Periferie vřeteníku 

Úlohou jednotlivých periférií vřeteníku je zajistit dosažení technických a technologických 

požadavků, které jsou na vřeteník kladeny.  Proto je volba a návrh periferií stejně důležitý, jako 

návrh samotného vřetene a jeho uložení. V následujících podkapitolách je pojednáváno pouze 

o základních typech periferií, ale vřeteník může obsahovat další speciální periferie, které slouží 

např. k diagnostice vřetene atd. [1]. 

3.6.1 Mazání ložisek 

Hlavním důvodem, proč je nutné ložiska mazat, je redukce tření, což má za následek snížení 

opotřebení ložiska, vlivem kovového styku valivých těles s oběžnými drahami. Mazání tedy 

prodlužuje životnost ložisek a snižuje riziko jejich poruch. Při vysokých otáčkách vřetene 

odvádí mazání generované teplo a tím pomáhá udržet tepelnou stabilitu vřeteníku [1, 8]. 

 

Obr. 14) Způsoby mazání vřetenových ložisek [2] 

 Volba vhodného maziva a metody mazání (obr. 14) závisí zejména na provozních 

podmínkách (např. požadovaných otáčkách vřetene, přípustné provozní teplotě atd.), avšak 

dalšími významnými faktory při volbě mazání jsou trvanlivost, vibrace, zatížení a mazání 

okolních částí.  Při mazání vřetenových ložisek může vzniknout: 

• mezní mazání – malá tloušťka maziva k oddělení stykových ploch, 

• hydrodynamické mazání – oddělení pohybujících se povrchů mazivovým filmem, 

• elastohydrodynamické mazání – při částečném hydrodynamickém mazání existují u 

zatíženého tělesa i minimální pružné deformace [1, 8].  

Mazání plastickým mazivem  

Nejpoužívanějším způsobem mazaní je mazání plastickým mazivem (tukem), které se skládá 

z 90 % z minerálního nebo ropného oleje a 10 % zahušťovadla. Tento způsob mazání je vhodný 

pro široký rozsah otáček. Při použití vhodného množství plastického maziva je možný chod i 

při relativně vysokých otáčkách bez nadměrného zvyšování teploty [2, 8]. 
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Výhodou mazání plastickým mazivem je relativně jednoduchá konstrukce oproti mazání 

olejem, protože plastické mazivo se snadněji udržuje v ložiscích a nepotřebuje zpětný odvod 

maziva jako je tomu u oleje. Plastické mazivo může taktéž přispívat k utěsnění uložení před 

pevnými nebo kapalnými nečistotami a také před vlhkostí [8]. 

 Ložiska pracující s vysokými otáčkami by měla mít méně než 30 % volného prostoru 

v ložisku vyplněného plastickým mazivem. Čerstvě namazaná ložiska je třeba zabíhat při 

nízkých otáčkách, aby došlo k odstranění přebytečného maziva a rovnoměrnému rozdělení 

zbývajícího maziva. Nezaběhnuté ložisko může vyvolat předčasné selhání ložiska z důvodu 

zvýšeného nárustu teploty [8]. 

 Náplň maziva u ložisek s těsněním, která jsou plněna mazivem s nízkou viskozitou, je 

za normálních provozních podmínek považována za náplň bez nutnosti doplňování. Ložiska 

bez těsnění je třeba domazávat. Interval domazávání závisí na životnosti plastického maziva, 

kterou ovlivňuje mnoho vlivů. Proto výrobci ložisek udávají doporučené intervaly domazávání 

podle provozních podmínek [8]. 

Mazání olejem  

Mazání olejem se používá zejména tam, kde provozní otáčky vyžadují odvod generovaného 

tepla z uložení a plastické mazivo nevyhovuje. Mazání je dle obr.12 možno provést různými 

způsoby, ale pro udržení nízkých provozních teplot se využívá buďto systém mazání olej-

vzduch nebo systém mazání s nuceným oběhem a možností chlazení (obr. 15) [2, 8]. 

 

a)    b) 

Obr. 15) Mazání olejem: a) Mazání s nuceným oběhem b) Mazání vstřikováním [8] 

3.6.2 Těsnění vřetene 

Účinné těsnění vřetene je zásadní pro jeho spolehlivý chod, neboť vřeteno pracuje v prostředí, 

jehož nedílnou součástí je chladící kapalina a kovové částice, které vznikají při obrábění. Tyto 

nečistoty a vlhkost negativně ovlivňují mazivo a tím provozní výkonost a trvanlivost ložisek 

[8]. 

 Těsnění je možné provést různými typy vnějších těsnění, které jsou znázorněny na      

obr. 16, nebo je možné použít speciální ložiska s vestavěným těsněním. Tyto ložiska se 

používají tam, kde nelze např. z důvodu omezeného prostoru použít dostatečně účinné vnější 

těsnění [8]. 
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Obr. 16) Druhy těsnění vřeten [1] 

Kontaktní těsnění (obr. 17) je obecně velmi spolehlivé, ale kvůli třecí síle v kontaktu 

těsnění s vřetenem produkuje teplo.  Při vyšších obvodových rychlostech může být vytvořené 

teplo značné, proto se kontaktní těsnění mohou využívat jen u vřeten s nižšími otáčkami nebo 

tam, kde dodatečné teplo výrazně neovlivňuje výkonost vřetene [2, 8]. 

Příznivější, ale pracnější na výrobu je bezkontaktní těsnění (obr. 18). Jelikož nedochází 

ke kontaktu mezi těsněním a vřetenem, nevytvářejí téměř žádné tření a prakticky neomezují 

rychlost vřetene. Účinnost tohoto typu těsnění závisí v zásadě na těsnícím účinku úzké spáry 

mezi vřetenem a tělesem těsnění [2, 8]. 

Bezkontaktní těsnění je možné provést jednoduchým spárovým těsněním nebo 

labyrintovým těsněním, které může být tvořeno i několika stupni. Vícestupňová labyrintová 

těsnění jsou ve srovnání se spárovým těsněním mnohem účinnější, jelikož řezná kapalina a 

nečistoty, které projdou prvním stupněm labyrintu, jsou zachyceny dalšími stupni [8]. 

 Pro zvýšení účinnosti ochrany ložisek a celého vřeteníku je možné přivést tlakový 

vzduch do spár labyrintového těsnění nebo do samotného vřeteníku a vytvořit tak vzduchovou 

bariéru [8]. 

 

Obr. 17) Kontaktní těsnění [8] 

 

Obr. 18) Bezkontaktní těsnění [8] 
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3.6.3 Odměřování natočení vřetene 

Aby bylo možné na soustruhu vykonávat operace jako řezání závitů nebo u soustružnických 

obráběcích center operace jako frézování, vrtání atd., je nutné znát přesnou hodnotu natočení 

vřetene. Z toho důvodu se vřetena vybavují systémy pro měření úhlového natočení (obr. 19), 

které mohou být přímé nebo nepřímé [9]. 

 U nepřímého odměřovaní se neodměřuje poloha vřetene přímo, ale měřící systém je 

umístěn na jiné části kinematického řetězce, např na hřídeli motoru. Toto řešení je jednoduché 

a levné, ale velkou nevýhodou je, že přesnost polohy je ovlivněna nepřesností vložených 

převodů. Pro vyšší přesnost a eliminaci nedostatků nepřímého odměřovaní se používá přímé 

odměřovaní, které je namontováno přímo na vřetenu. Toto řešení je konstrukčně náročnější, a 

tudíž i dražší [9].  

 Přímé i nepřímé odměřování lze dále rozdělit na inkrementální nebo absolutní. 

Inkrementální snímače dávají řídícímu systému impulzy, z kterých řídící systém počítá polohu 

od pevně stanovené polohy, tedy referenční polohy. Při použití inkrementálního snímače je 

nutné po zapnutí stroje, stroj zreferovat najetím do referenčních poloh, protože řídící systém 

ztratil informaci o poloze jednotlivých os. Tato nutnost odpadá při použití absolutního snímače, 

který dává řídícímu systému přesnou informaci o poloze [9]. 

 

Obr. 19) Snímač úhlu natočení vřetene [13] 

3.6.4 Polohování vřetene 

U soustružnických obráběcích center je zapotřebí, aby bylo vřeteno přesně polohovatelné a 

umožňovalo tak vykonávat jiné technologické operace než soustružení. Při frézování a vrtání 

je třeba, aby vřeteno umožňovalo najíždět opakovaně do požadované polohy definovanou 

rychlostí, tudíž bylo vybaveno tzv. osou C [1]. 

 Polohování vřetene může být docíleno buď řízením hlavního motoru nebo přídavným 

motorem, který může být realizován stejně jako hlavní pohon přímo nebo nepřímo (pomocí 

řemene, ozubených kol nebo šnekovým soukolím), viz obr. 20. Při použití přídavného motoru 

pro polohování je nutné použít mechanismus pro připojování a odpojování přídavného motoru 

ke vřetenu, aby nedošlo k jeho zničení vlivem vysokých otáček při soustružení, kdy není 

polohování potřebné [10]. 
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 Nejvýznamnějším parametrem pro pohon osy C je kroutící moment motoru, který musí 

být tak velký, aby dokázal zachytit řezné síly vznikající při obrábění. Dalším významným 

parametrem osy C je přesnost polohování, ta závisí především na nejmenším reálném úhlu 

natočení, kterého je motor schopen. Na přesnost polohování mají velký vliv také vůle 

v kinematickém řetězci, které se nejvíce projevují při reverzaci chodu osy C. Dynamika, tedy 

rychlost a zrychlení, je u osy C taktéž důležitá, protože zkrácením času, který je potřebný pro 

otočení obrobku do správné pozice, zkracujeme i výrobní čas [10].  

 Při polohování je možné využít i brzdu vřetene, ta může pracovat ve dvou režimech. 

Prvním režimem je tzv. „tvrdá“ brzda, kdy je vřeteno zafixováno v dané poloze a frézování či 

vrtání probíhá na stojícím obrobku. Druhý režim tzv. „měkká“ brzda slouží k eliminaci 

poddajnosti a elasticity řemene při náhlé změně otáček nebo vyšší dynamice. Tento režim 

dovoluje otáčení a používá se tedy pro frézovací operace, kde je řízeno více os [10]. 

   

   a)       b) 

Obr. 20) Nepřímý pohon osy C: a) Ozubenými koly b) Ozubeným řemenem [14] 

3.6.5 Brzda vřetene 

Vřeteno se dá brzdit motorem, tedy protiproudem, ale z bezpečnostních důvodů je možné 

vřeteno vybavit brzdou, která zajistí rychlé zastavení vřetene při výpadku proudu, poruše stroje 

nebo když obsluha otevře ochranné dveře stroje. Jak je uvedeno v předchozí podkapitole, brzdu 

je možné využít i při polohování vřetene [10].  

 Pro brždění vřeten se nejčastěji využívá kotoučová brzda (obr. 21), neboť má kompaktní 

rozměry a jednoduché provedení. Může se ale použít také brzda pásová nebo bubnová. 

Z důvodu značného vývinu tepla při brždění se brzda umisťuje na zadní konec vřetene, kde je 

chlazena vzduchem [10]. 

 Aby brzda fungovala jako bezpečnostní prvek, je třeba použít tzv. „negativní“ brzdu, 

která se deaktivuje přívodem tlakového oleje nebo el. proudu [10]. 
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Obr. 21) Kotoučová brzda vřetene [15] 

3.6.6 Upínání obrobků 

Upínač obrobků je důležitou periferií vřetene, neboť musí vyvinout dostatečnou upínací sílu, 

aby přenesl řezné síly, které vznikají při obrábění, mezi obrobkem a vřetenem. Nejčastějším 

univerzálním prostředkem pro upínání rotačních součástí jsou sklíčidla. Ty mohou být 

provedena se spirálovým mechanismem, s klínovým mechanismem nebo s pákovým 

mechanismem a vyvažováním, které vyvažuje upínací síly při vysokých otáčkách, kdy se čelisti 

sklíčidla vlivem odstředivých sil snaží rozevřít [1]. 

 Dalším způsobem upnutí obrobku jsou upínací kleštiny, které jsou vtahovány do tělesa 

upínače a tím dochází k sevření obrobku. Kleštinové upínaní může být vnější či vnitřní, tedy 

upínaní za vnější povrch obrobku nebo upínaní za otvor obrobku. Tento způsob není na rozdíl 

od sklíčidel tolik ovlivňován odstředivou silou, a proto se hodí i pro vysoké otáčky. 

  Ovládání sklíčidel i kleštinových upínačů může být ruční nebo strojní, kde je upínací 

síla vyvozena pomocí pneumatického nebo hydraulického válce. U pneumatického upínání je 

pneumatický válec většinou integrován do sklíčidla. V případě hydraulického ovládání         

(obr. 22) je hydraulický válec umístěn na zadním konci vřetene a se sklíčidlem je spojen pomocí 

ovládací trubky, která je protažena v dutině vřetene. 

 

Obr. 22) Provedení hydraulicky ovládaného sklíčidla [16] 
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4 PŘEHLED VŘETEN MALÝCH SOUSTRUHŮ 

V této kapitole jsou uvedeny vybrané malé soustružnické stroje různých výrobců obráběcích 

strojů, které jsou vybaveny vřeteníkem, jenž má podobné parametry (výkon a otáčky) jako 

v zadání práce, tedy maximální otáčky 10000 min-1 a výkon 4 kW. Jelikož vřeteník, který 

odpovídá maximálními otáčkami i výkonem, výrobci nenabízejí, tak je jako hlavní parametr 

pro porovnání zvolen výkon okolo 4 kW. U jednotlivých strojů je detailně popsán pouze 

vřeteník, neboť se tato diplomová práce zabývá pouze návrhem vřeteníku a tento přehled slouží 

jako inspirace při stanovování dalších důležitých parametrů, které nejsou definovány v zadání 

práce a jsou důležité pro konstrukční návrh vřeteníku. 

4.1 DMG MORI WASINO G 100 | 300 High precision 

Prvním vybraným strojem je stroj WASINO G 100 | 300 High precision (obr. 23) od výrobce 

DMG MORI, jenž je určen pro vysoce přesné obrábění malých součástí. Stroj disponuje 

elektrovřetenem, které má výkon 3,7 kW a dosahuje maximálních otáček 8000 min-1, tudíž se 

svými parametry nejvíce podobá zadaným hodnotám. Další parametry vřetene jsou uvedeny 

v tabulce 1. Pro větší efektivitu výroby je stroj navíc vybaven zakladačem, který slouží k rychlé 

výměně obrobků [17].  

Tab 1)  Základní parametry vřetene stroje WASINO G 100 | 300 High precision [17] 

Max. průměr soustružení 

[mm] 
60 

Výkon vřetene  

S1 / S6–25 % [kW] 
3,7/5,5 

Max. průchod tyče [mm] 38 
Max. kroutící moment vřetene 

S1 / S6–25% [Nm] 
21/36 

Max. délka obrobku [mm] 60 Rozlišení osy C [°] 0,001 

Otáčky vřetene [min-1] 0-8000 Přední konec vřetene [mm] Ø 100 

 

Obr. 23) DMG MORI WASINO G 100 | 300 High precision [17] 
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4.2 Mazak QTG-50 SG 

Druhým vybraným strojem je kompaktní soustružnické centrum QTG-50 SG (obr. 24) od 

společnosti Mazak. Tento stroj je jako u prvního vybraného stroje taktéž vybaven vestavěným 

polohovatelným elektrovřetenem, jehož základní parametry jsou uvedeny v tab. 2 [18].  

Tab 2)  Základní parametry vřetene stroje QTG-50 SG [18] 

Max. průměr soustružení 

[mm] 
95 Otáčky vřetene [min-1] 0–7000 

Max. průchod tyče [mm] 32 
Výkon vřetene  

S2 – 30 min [kW] 
5,5 

Max. délka obrobku [mm] 60 Rozlišení osy C [°] 0,001 

 

 

Obr. 24) Mazak QTG-50 SG [18] 

4.3 HAAS CL-1 

Dalším vybraným strojem je kompaktní CNC soustruh CL-1 (obr. 25) od společnosti HAAS, 

který je určen pro specializovanou výrobu malých součástí a výrobu malých sérií. Vřeteno 

tohoto soustruhu je naháněno externím motorem pomocí ozubeného řemene. Tento motor je 

taktéž využíván společně s brzdou při přesném polohování vřetene. Základní parametry vřetene 

tohoto soustruhu jsou uvedeny v následující tabulce [19]. 
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Tab 3)  Základní parametry vřetene stroje CL-1 [19] 

Max. průměr soustružení 

[mm] 
126 Výkon vřetene S1 [kW] 3,7 

Max. průchod tyče [mm] 25 
Max. kroutící moment vřetene 

S1 [Nm] 
8,8 

Max. délka obrobku [mm] 203 Rozlišení osy C [°] 0,001 

Otáčky vřetene [min-1] 0–6000 Přední konec vřetene 
Kleštinový 

upínač 5C 

 

 

Obr. 25) HAAS CL-1 [19] 

4.4 EMCO EMCOTURN E25 

Soustruh EMCOTURN E25 (obr. 26) od výrobce EMCO je určen pro obrábění malých součástí. 

Vřeteno tohoto stroje je naháněno externím motorem pomocí ozubeného řemene. Tento motor 

je taktéž využíván společně s brzdou při přesném polohování vřetene. Základní parametry 

vřetene tohoto stroje jsou uvedeny v tabulce 4 [20]. 

Tab 4)  Základní parametry vřetene stroje EMCOTURN E25 [20] 

Max. průměr soustružení 

[mm] 
85 Výkon vřetene S6 – 40 % 

[kW] 
5,5 

Max. průchod tyče [mm] 25,5 
Max. kroutící moment vřetene 

S6 - 40 % [Nm] 
35 

Max. délka obrobku [mm] 255 Rozlišení osy C [°] 0,001 

Otáčky vřetene [min-1] 60–6300 Přední konec vřetene [mm] Ø 70 h5 
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Obr. 26) EMCO EMCOTURN E25 [20] 

4.5 GOODWAY TS-100 Series 

Poslední vybraný stroj TS-100 Series (obr. 27a) od výrobce GOODWAY disponuje vřetenem, 

které je naháněno externím motorem pomocí řemene. Polohovací osa C je naháněna přídavným 

motorem, jenž je s vřetenem spojen pomocí ozubeného řemene (viz. obr. 27b) [21]. 

Tab 5)  Základní parametry vřetene stroje GOODWAY TS-100 Series [21] 

Max. průměr soustružení 

[mm] 
200 

Výkon vřetene  

S1 / S2–30 min [kW] 
3,7/5,5 

Max. průchod tyče [mm] 32 
Max. kroutící moment vřetene 

S1 / S2–30 min [Nm] 
25/35 

Max. délka obrobku [mm] 290 Rozlišení osy C [°] 0,001 

Otáčky vřetene [min-1] 60–6000 Přední konec vřetene A2-5 

 

  

   a)      b) 

Obr. 27) GOODWAY TS-100 Series a) celkový pohled b) detail náhonu vřetene [21] 
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5 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH KONSTRUKCE 

Pro návrh vhodné konstrukce vřeteníku malého soustruhu je nutné nejdříve stanovit požadavky, 

které má navrhovaný vřeteník splňovat. V zadaní práce je uveden pouze požadavek na výkon, 

který má být maximálně 4 kW a požadavek na maximální otáčky vřetene, které mají dosahovat 

hodnoty 10000 min-1. 

Další požadavky na navrhovanou konstrukci jsou určeny na základě předchozí kapitoly, 

kde je uveden přehled vybraných malých soustruhů a jejich vřeteníků. Z této kapitoly vyplívá 

požadavek na přesné polohování vřetene v ose C, jelikož všechny zde uvedené stroje osou C 

disponují.  Na základě předchozí kapitoly je taktéž zvolen maximální průměr obrobku 60 mm, 

jelikož stejný maximální průměr obrobku má i první uvedený stroj, jehož parametry se nejvíce 

shodují s výše uvedenými požadavky na navrhovaný vřeteník. Dále je určena maximální délka 

obrobku 100 mm. 

Vřeteník soustruhu má dále umožňovat průchod tyčového materiálu skrze vřeteno, 

disponovat normalizovaným zakončením vřetene pro snadnou montáž upínačů obrobků a také 

umožňovat automatickou výměnu obrobků. 

5.1 Výběr konstrukční varianty 

Z předchozích kapitol vyplívá, že konstrukci vřeteníku soustruhu nejvíce ovlivňuje způsob 

pohonu a realizace osy C. Dále je z výše uvedeného požadavku na průchod tyčového materiálu 

vřetenem vyloučen přímý pohon externím motorem připojeným pomocí spojky, jelikož 

průchod tyčového materiálu neumožňuje. Na základě těchto poznatků jsou navrženy tři 

konstrukční varianty, které využívají různé způsoby pohonu a polohování v ose C:  

1. Konstrukční varianta využívá pohon asynchronním motorem a řemenovým 

převodem. Pro polohování vřetene v ose C je použit přídavný synchronní servomotor, 

který je s vřetenem spojen ozubeným soukolím. Pro odpojování přídavného motoru při 

soustružení slouží klopný mechanismus, jenž přizvednutím přídavného motoru 

s pastorkem rozpojí ozubené soukolí. 

2. Konstrukční varianta taktéž využívá nepřímý pohon asynchronním motorem a 

řemenovým převodem. Pro polohování v ose C slouží přídavný synchronní servomotor, 

jenž je s vřetenem spojen pomocí ozubeného řemene. Pro odpojování přídavného 

motoru při soustružení je použita spojka umístěná mezi přídavný motor a řemenici. 

3. Konstrukční varianta využívá přímý pohon vestavným vřetenovým synchronním 

motorem zabudovaným přímo ve vřeteníku, který umožňuje přesné polohování vřetene 

bez dalších konstrukčních prvků. 

Všechny výše uvedené konstrukční varianty mají své výhody i nevýhody, a proto je pro 

výběr nejvhodnější varianty použita vícekriteriální analýza, která na základě zvolených kritérií 

(tab. 6) určí nejvhodnější variantu. Jednotlivým kritériím je přiřazeno bodové hodnocení a váha 

významnosti 1-10, kde 10 je největší významnost. V tabulce 7 je uvedeno hodnocení zvolených 

kritérií u jednotlivých konstrukčních variant, kde sloupec H udává bodové hodnocení, které 

bylo určeno v tabulce 6 a sloupec S udává součin tohoto bodového hodnocení a váhy kritéria. 

Následně je proveden součet hodnocení jednotlivých kritérií a varianta s nejvyšším hodnocením 

je nejvhodnější. 
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Z výsledků analýzy vyplívá, že nejvhodnější konstrukční variantou je třetí varianta, tedy 

varianta využívající pohon vestavným synchronním motorem. Tudíž bude tato varianta dále 

detailně konstrukčně řešena. 

Tab 6)  Kritéria hodnocení navržených konstrukčních variant 

Kritérium 
Váha 

kritéria 

Hodnocení 

2 body 1 bod 0 bodů 

Dosažení max. otáček (10000 min-1) 10 Ano - Ne 

Přenos výkonu 10 Ano - Ne 

Namáhání ložisek 9 Malé Střední Velké 

Přesnost 8 Vysoká Normální Nízká 

Cena 8 Nízká Normální Vysoká 

Složitost konstrukce 6 Nízká Normální  Vysoká 

Hlučnost 6 Nízká Normální Vysoká 

Oteplování okolí 5 Nízké Střední Vysoké 

Chvění a vibrace 5 Nízké Střední Vysoké 

Zástavbové rozměry 3 Malé Střední Velké 

 

Tab 7)  Hodnocení navržených konstrukčních variant 

Kritérium 
Váha 

kritéria 

První 

varianta 

Druhá 

varianta 

Třetí 

varianta 

H S H S H S 

Dosažení max. otáček (10000 min-1) 10 2 20 2 20 2 20 

Přenos výkonu 10 2 20 2 20 2 20 

Namáhání ložisek 9 1 9 1 9 2 18 

Přesnost 8 2 16 1 8 2 16 

Cena 8 1 8 2 16 1 8 

Složitost konstrukce 6 0 0 1 6 2 12 

Hlučnost 6 1 6 1 6 2 12 

Oteplování okolí 5 2 10 2 10 0 0 

Chvění a vibrace 5 1 5 1 5 2 10 

Zástavbové rozměry 3 1 3 1 3 2 6 

Součet hodnocení   97  103  122 
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6 NÁVRH A VÝPOČET KONSTRUKCE 

Podrobný návrh konstrukce vychází z parametrů, které byly určeny v předcházející kapitole, 

především tedy parametrů maximálních otáček (10000 min-1), maximálního výkonu (4 kW) a 

maximálních rozměrů obrobku (max. průměr 60 mm a max. délka 100 mm). 

6.1 Výpočet řezných sil 

Při návrhu vřetene je nejprve nutné stanovit řezné síly, které vznikají od procesu obrábění a 

zatěžují tak vřeteno. Řezné síly jsou počítaný pro dvě soustružnické operace, tedy pro 

hrubování a dokončování. Při výpočtu řezných sil je uvažováno obrábění materiálu, který má 

třídu obrobitelnosti 12b.  

6.1.1 Hrubovací operace 

Pro výpočet řezných sil je nejprve důležité zvolit řezné podmínky. Dále je nutné určit měrný 

řezný odpor materiálu, který závisí na třidě obrobitelnosti a také na posuvu na otáčku. Pro 

hrubovací operaci jsou tyto parametry uvedeny v následující tabulce. 

Tab 8)  Řezné podmínky pro hrubování 

Parametr Značka Jednotka Hodnota 

Hloubka záběru ap mm 2,5 

Posuv na otáčku f mm 0,2 

Řezná rychlost vc m.min-1 200 

Měrný řezný odpor materiálu [31] kc MPa 1822 

Řezná síla je poté získána ze vztahu [31]: 

𝐹𝑐 = 𝑎𝑝 ∙ 𝑓 ∙ 𝑘𝑐 = 2,5 ∙ 0,2 ∙ 1822 = 910,8 𝑁 (2)  

Pasivní (radiální) síla: 

𝐹𝑝 = 0,3 ∙ 𝐹𝑐 = 0,3 ∙ 911 = 273,2 𝑁 (3)  

Posuvová (axiální) síla: 

𝐹𝑓 = 0,4 ∙ 𝐹𝑐 = 0,4 ∙ 911 = 364,3 𝑁 (4)  

Jelikož řezné síly nezávisí na obráběném průměru, ale řezný moment na něm závisí, tak je tento 

parametr počítán pro maximální průměr obrobku Do,max = 0,06 m, kdy dosahuje největší 

hodnoty. Řezný moment je dán vztahem: 

𝑀𝑐 = 𝐹𝑐 ∙
𝐷𝑜,𝑚𝑎𝑥

2
= 911 ∙

0,06

2
= 27,3 𝑁𝑚 (5)  

Otáčky vřetene naopak při obrábění maximálního průměru obrobku dosahují nejmenší hodnoty 

a jsou dány vztahem: 

𝑛 =
𝑣𝑐

𝜋 ∙ 𝐷𝑜,𝑚𝑎𝑥
=

200

𝜋 ∙ 0,06
= 1061 𝑚𝑖𝑛−1 (6)  

Řezný výkon je dán vztahem: 

𝑃𝑐 =
𝑀𝑐 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛

60 ∙ 1000
=

27,3 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 1061

60 ∙ 1000
= 3 𝑘𝑊 (7)  
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6.1.2 Dokončovací operace 

Stejným způsobem je postupováno i při výpočtu řezných sil při operaci dokončování. Řezné 

podmínky jsou uvedeny v tabulce 9, kde hodnota hloubky záběru je naddimenzovaná z důvodu 

zjištění maximálních řezných sil vznikajících při dokončování. 

Tab 9)  Řezné podmínky pro dokončování 

Parametr Značka Jednotka Hodnota 

Hloubka záběru ap mm 1 

Posuv na otáčku f mm 0,1 

Řezná rychlost vc m.min-1 300 

Měrný řezný odpor materiálu [31] kc MPa 3772 

Řezná síla je [31]: 

𝐹𝑐 = 𝑎𝑝 ∙ 𝑓 ∙ 𝑘𝑐 = 1 ∙ 0,1 ∙ 3772 = 377,2 𝑁 (8)  

Pasivní (radiální) síla: 

𝐹𝑝 = 0,3 ∙ 𝐹𝑐 = 0,3 ∙ 377,2 = 113,2 𝑁 (9)  

Posuvová (axiální) síla: 

𝐹𝑓 = 0,4 ∙ 𝐹𝑐 = 0,4 ∙ 377,2 = 150,9 𝑁 (10)  

Řezný moment: 

𝑀𝑐 = 𝐹𝑐 ∙
𝐷𝑜,𝑚𝑎𝑥

2
= 377,2 ∙

0,06

2
= 11,3 𝑁𝑚 (11)  

Otáčky: 

𝑛 =
𝑣𝑐

𝜋 ∙ 𝐷𝑜,𝑚𝑎𝑥
=

300

𝜋 ∙ 0,06
= 1591 𝑚𝑖𝑛−1 (12)  

Řezný výkon: 

𝑃𝑐 =
𝑀𝑐 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛

60 ∙ 1000
=

11,3 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 1591

60 ∙ 1000
= 1,9 𝑘𝑊 (13)  

6.1.3 Maximální zatížení vřetene 

Jelikož z předchozích výpočtů řezných sil vyplývá, že maximální zatížení vřetene nastává při 

hrubovací operaci, tudíž jsou řezné síly vznikající při hrubování použity pro následující 

dimenzování vřetene. Zatížení vřetene při hrubování je shrnuto v tabulce 10. 

Tab 10)  Zatížení vřetene 

Parametr Značka Jednotka Hodnota 

Řezná síla Fc N 910,8 

Pasivní (radiální) síla Fp N 273,2 

Posuvová (axiální) síla Ff N 364,3 

Maximální řezný moment Mc Nm 27,3 
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Při zhoršení řezných podmínek, které může být způsobeno např. otupením nástroje, 

dochází ke zvětšení řezných sil, a tudíž i k nárustu řezného momentu. Proto je pro následující 

dimenzování pohonu vřetene řezný moment zvětšen o 20 %, což zabezpečuje dostatečnou 

výkonnostní rezervu pohonu vřetene. Maximální řezný moment tedy je: 

𝑀𝑐,𝑚𝑎𝑥 = 1,2 ∙ 𝑀𝑐 = 1,2 ∙ 27,3 = 32,8 𝑁𝑚 (14)  

Jak již bylo zmíněno, tak maximální řezný moment nastává při obrábění maximálního průměru 

obrobku, kdy jsou otáčky vřetene minimální. Pro volbu vhodného motoru je ovšem vhodné znát 

i řezný moment při maximálních otáčkách, tedy při obrábění malých průměrů. Proto je sestaven 

průběh řezného momentu v závislosti na otáčkách vřetene (obr. 28), který je využit při následné 

volbě motoru, jelikož kroutící moment motoru je také závislý na otáčkách. 

 

Obr. 28) Průběh řezného momentu v závislosti na otáčkách vřetene 

6.2 Volba motoru 

Při volbě vhodného motoru pro pohon vřetene je nutné počítat s účinností některých komponent 

jako např. ložisek, převodů atd. Proto je nutné předběžně určit pohon a uložení vřetene. Vřeteno 

bude uloženo do čtyř kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem (ηL=0,99) a jak vyplynulo 

z vícekriteriální analýzy, bude poháněno synchronním vestavným motorem, tedy nebude použit 

žádný převod. Minimální potřebný kroutící moment motoru je poté: 

𝑀𝑚,𝑚𝑖𝑛 =
𝑀𝑐,𝑚𝑎𝑥

𝜂𝐿
4 =

32,8

0,994
= 34,1 𝑁𝑚 (15)  

Minimální potřebný výkon motoru: 

𝑃𝑚,𝑚𝑖𝑛 =
𝑀𝑚,𝑚𝑖𝑛 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛

60 ∙ 1000
=

34,1 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 1061

60 ∙ 1000
= 3,8 𝑘𝑊 (16)  

Mezi významné výrobce vestavných vřetenových motorů neboli tzv. „built-in“ motorů patří 

Siemens, Parker, Fanuc a Mitsubishi. Pro navrhované vřeteno je vybrán synchronní motor SJ-

PMB02215T-02 od firmy Mitsubishi. Kompletní údaje o vybraném motoru, které byly na 

vyžádání zaslány na email, jsou uvedeny v příloze a základní parametry jsou uvedeny v tab. 11. 

Výkonová a momentová charakteristika motoru závislá na otáčkách je uvedena na obr. 29, 

respektive na obr. 30.  
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Tab 11)  Parametry motoru SJ-PMB02215T-02 [22] 

Parametr Značka Jednotka Hodnota 

Nominální výkon  Pn kW 3,5 

Nominální kroutící moment  Mn Nm 22,3 

Maximální výkon S6-50% Pmax kW 5,5 

Maximální kroutící moment S6-50% Mmax Nm 35 

Nominální otáčky nn min-1 1500 

Maximální otáčky nmax min-1 10000 

 

  

Obr. 29) Výkonová charakteristika [22] Obr. 30) Momentová charakteristika [22] 

Z momentové charakteristiky motoru (obr. 30) a z průběhu řezného momentu (obr. 28) 

je zřejmé, že motor bude při hrubování v nízkých otáčkách přetěžován, tedy při hrubování 

velkých průměrů obrobku. Vzhledem k předpokládanému 20% provozu vřetene při těchto 

podmínkách je motor schopný pracovat při tomto přetížení. 

6.3 Výpočet reakčních sil 

Reakční síly v ložiscích vznikající od řezných sil je důležité určit pro správnou volbu typu a 

velikosti ložisek. Dále pak pro výpočet tuhosti vřetene a pevnostní výpočet vřetene k mezním 

stavům. Při výpočtu těchto reakcí se vychází ze statické rovnováhy sil působících na vřeteno. 

Výpočet je prováděn stejně jako u nosníku o dvou podpěrách, jenž je na převislém konci zatížen 

silami (obr. 31). 

 

 

Obr. 31) Schéma reakčních a zatěžujících sil působících na vřeteno 
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Zatěžující síly nepůsobí přímo na přední konec vřetene, ale působí v místě řezu, tedy na určitém 

vyložení. S délkou tohoto vyložení rostu reakční síly, a proto je maximální vyložení dáno 

délkou sklíčidla (lsk) a maximální délkou obrobku (lo,max).  

𝑙𝑣 = 𝑙𝑠𝑘 + 𝑙𝑜,𝑚𝑎𝑥 = 74 + 100 = 174 𝑚𝑚 (17)  

Hodnoty rozměrů a velikosti zatěžujících sil potřebné pro výpočet reakcí jsou uvedeny 

v tabulce 12. 

Tab 12)  Hodnoty vstupních parametrů pro výpočet reakčních sil 

Parametr Značka Jednotka Hodnota 

Řezná síla Fc N 910,8 

Pasivní (radiální) síla Fp N 273,2 

Posuvová (axiální) síla Ff N 364,3 

Vzdálenost mezi podpěrou A a předním koncem vřetene a mm 69 

Vzdálenost mezi podpěrami b mm 226 

Vzdálenost vyložení řezných sil lv mm 174 

Jak již bylo řečeno při výpočtu se vychází ze statické rovnováhy sil, ta nastává, pokud je součet 

všech silových a momentových účinků roven nule. Pro výpočet je tedy nejprve nutné sestavit 

rovnice statické rovnováhy. 

∑ 𝐹𝑥 = 𝐹𝑝 − 𝐹𝐴𝑥 + 𝐹𝐵𝑥 = 0 (18)  

∑ 𝐹𝑦 = 𝐹𝑐 − 𝐹𝐴𝑦 + 𝐹𝐵𝑦 = 0 (19)  

∑ 𝐹𝑧 = −𝐹𝑓 + 𝐹𝐴𝑧 = 0 (20)  

∑ 𝑀𝑥 = 𝐹𝑐 ∙ (𝑎 + 𝑏 + 𝑙𝑣) − 𝐹𝐴𝑦 ∙ (𝑏) = 0 (21)  

∑ 𝑀𝑦 = 𝐹𝑝 ∙ (𝑎 + 𝑏 + 𝑙𝑣) − 𝐹𝐴𝑥 ∙ (𝑏) = 0 (22)  

Vyjádřením neznámých z těchto rovnic a dosazením jsou získány hodnoty velikostí 

jednotlivých reakčních sil: 

𝐹𝐴𝑥 =
𝐹𝑝 ∙ (𝑎 + 𝑏 + 𝑙𝑣)

𝑏
=

273,2 ∙ (69 + 226 + 174)

226
= 567 𝑁 (23)  

𝐹𝐴𝑦 =
𝐹𝑐 ∙ (𝑎 + 𝑏 + 𝑙𝑣)

𝑏
=

910,8 ∙ (69 + 226 + 174)

226
= 1890,1 𝑁 (24)  

𝐹𝐴𝑧 = 𝐹𝑓 = 364,3 𝑁 (25)  

𝐹𝐵𝑥 = 𝐹𝐴𝑥 − 𝐹𝑝 = 567 − 273,2 = 293,8 𝑁 (26)  

𝐹𝐵𝑦 = 𝐹𝐴𝑦 − 𝐹𝑐 = 1890,1 − 910,8 = 979,3 𝑁 (27)  
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Pro další návrh je vypočtena radiální síla působící v podpoře A: 

𝐹𝑅𝐴 = √𝐹𝐴𝑥
2 + 𝐹𝐴𝑦

2 = √5672 + 1890,12 = 1973,3 𝑁 (28)  

Radiální síla působící v podpoře B: 

𝐹𝑅𝐵 = √𝐹𝐵𝑥
2 + 𝐹𝐵𝑦

2 = √293,22 + 979,32 = 1022,4 𝑁 (29)  

6.4 Volba a výpočet ložisek 

Pro uložení vřetene jsou vybrána vysoce přesná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem od firmy 

SKF, která umožňují díky vzájemně přesazeným oběžným drahám na vnitřním a vnějším 

kroužku přenášet radiální i axiální zatížení v jednom směru. Jsou proto vhodná pro přenášení 

kombinovaného zatížení. 

Důležitým faktorem je volba uspořádání ložisek. Dle doporučeného uspořádání ložisek 

pro soustružení, které je uvedeno v [1], je zvoleno uspořádání do dvou podpěr, kde v každé jsou 

dvě ložiska uspořádaná do “O“ (viz obr. 32). Pro podporu A jsou vybrána ložiska 7014 

CD/HCP4A a pro podpěru B ložiska 7011 CD/HCP4A, kde číslo 70 značí ložiska rozměrové 

řady ISO 10, čísla 14 a 11 značí velikost ložisek a písmena CD značí ložiska se stykovým úhlem 

15° v provedení pro vysokou únosnost. Označení HC udává, že se jedná o hybridní ložisko, 

tedy ložisko s kuličkami vyrobenými z nitridu křemíku. Poslední označení P4A udává 

rozměrovou přesnost podle třídy přesnosti ISO 4 a přesnost chodu lepší než třída přesnosti ISO 

4. Základní parametry těchto ložisek jsou uvedeny v tabulce 13 [8]. 

Tab 13)  Parametry zvolených ložisek [8] 

Parametr Značka Jednotka 7014 

CD/HCP4A 

7011 

CD/HCP4A 

Vnitřní průměr d mm 70 55 

Vnější průměr D mm 110 90 

Šířka B mm 20 18 

Základní dynamická únosnost C kN 52 39,7 

Základní statická únosnost C0 kN 45,5 32,5 

Maximální otáčky při mazání 

plastickým mazivem 
nLmax min-1 15000 18000 

Stykový úhel α ° 15 15 

Průměr kuličky Dw mm 12,7 11,112 

Počet kuliček z - 19 18 

Předpětí třidy B GB N 400 300 

Axiální tuhost při předpětí B KB N/µm 123 102 

Referenční množství maziva Gref cm3 8,1 5,1 

Výpočtový součinitel f0 - 15,5 15,1 
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Obr. 32) Uspořádání ložisek 

6.4.1 Výpočet radiální tuhosti 

Radiální tuhost kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem závisí především na stykovém úhlu. 

Dále je pak radiální tuhost sady ložisek s kosoúhlým stykem závislá na počtu a uspořádání 

ložisek v této sadě. Dle [1] je radiální tuhost dvojice ložisek v podpoře A se stykovým úhlem 

15° uspořádaných do sady zády k sobě dána vztahem: 

𝐾𝑅𝐴 = 6 ∙ 𝐾𝐵𝐴 = 6 ∙ 123 = 738 N/µm  (30)  

Radiální tuhost sady ložisek v podpoře B je pak: 

𝐾𝑅𝐵 = 6 ∙ 𝐾𝐵𝐵 = 6 ∙ 102 = 612 N/µm  (31)  

6.4.2 Výpočet maximálních přípustných otáček 

Maximální přípustné otáčky ložisek jsou dány především způsobem mazání. Jak je uvedeno 

v kapitole 6.4.4 ložiska jsou mazána plastickým mazivem. Maximální přípustné otáčky 

jednotlivého ložiska mazaného tukem jsou uvedeny v tabulce 13. Při uspořádání ložisek do sad 

je nutné tyto hodnoty snížit podle uspořádání ložisek a třídy předpětí. Pro uspořádání dvojice 

ložisek zády k sobě (označení DB) a třídu předpětí B jsou maximální přípustné otáčky ložiskové 

sady v podpoře A a B dány vztahem [8]: 

𝑛𝐴𝑚𝑎𝑥 = 0,75 ∙ 𝑛𝐿𝑚𝑎𝑥𝐴 = 0,75 ∙ 15000 = 11 250 𝑚𝑖𝑛−1 (32)  

𝑛𝐵𝑚𝑎𝑥 = 0,75 ∙ 𝑛𝐿𝑚𝑎𝑥𝐵 = 0,75 ∙ 18000 =  13 500 𝑚𝑖𝑛−1 (33)  

6.4.3 Výpočet trvanlivosti ložisek 

Trvanlivost ložisek nejvíce ovlivňuje velikost zatížení a otáčky vřetene, jelikož při provozu 

soustruhu není zatížení ani otáčky konstantní, je výpočet trvanlivosti ložisek proveden pro 

maximální zatížení při maximálních otáčkách. Skutečná trvanlivost ložisek bude tudíž větší. 

 Při výpočtu trvanlivosti ložisek je nejprve nutné stanovit radiální a axiální zatížení 

ložisek. Radiální zatížení bylo určeno v kapitole 6.3. Axiální zatížení ložiskové sady v podpoře 

A je dáno posuvovou (axiální) silou a předpětím v této sadě. Jelikož platí 𝐹𝐴𝑧 ≤ 3 ∙ 𝐺𝐵, pak je 

axiální zatížení ložiskové sady v podpoře A dáno vztahem [8]: 

𝐹𝐴𝐴 = 𝐺𝐵𝐴 + 0,67 ∙ 𝐹𝐴𝑧 = 400 + 0,67 ∙ 364,3 = 644,1 𝑁  (34)  

Na ložiskovou sadu v podpoře B nepůsobí žádná axiální síla, a tak je axiální zatížení této sady 

dáno velikostí předpětí [8]: 
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𝐹𝐴𝐵 = 𝐺𝐵𝐵 = 300 𝑁  (35)  

Jelikož ložisková sada přenáší kombinované zatížení je nutné stanovit ekvivalentní zatížení, dle 

[8] se pro dvojici ložisek uspořádanou zády k sobě určí podle následujících podmínek. Pokud: 

𝐹𝐴

𝐹𝑅
≤ 𝑒 (36)  

pak ekvivalentní zatížení je: 

𝑃 = 𝐹𝑅 + 𝑌1 ∙ 𝐹𝐴 (37)  

Pokud: 

𝐹𝐴

𝐹𝑅
> 𝑒 (38)  

tak se ekvivalentní zatížení určí ze vztahu: 

𝑃 = 𝑋2 ∙ 𝐹𝑅 + 𝑌2 ∙ 𝐹𝐴 (39)  

Kde koeficienty e, X2, Y1 a Y2 jsou uvedeny na obrázku 33. 

 

Obr. 33) Koeficienty e, X2, Y1 a Y2 pro ložiska se stykovým úhlem 15° [8] 

Trvanlivost ložiskové sady se poté určí vztahem: 

𝐿10ℎ = (
𝐶

𝑃
)

𝑝

∙
106

60 ∙ 𝑛
 (40)  

kde: L10h – trvanlivost ložiskové sady [hod], 

 C – dynamická únosnost ložiskové sady [N], 

 P – ekvivalentní dynamické zatížení [N], 

 p – mocnitel, pro kuličková ložiska p = 3[1], 

 n – otáčky [min-1] [1]. 
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Trvanlivost ložiskové sady v podpoře A 

Potřebné vstupní parametry pro výpočet trvanlivosti ložiskové sady jsou uvedeny v tabulce 14. 

Tab 14)  Vstupní parametry pro výpočet trvanlivosti ložiskové sady v podpoře A 

Parametr Značka Jednotka Hodnota 

Radiální zatížení FRA N 1973,3 

Axiální zatížení FAA N 644,1 

Základní dynamická únosnost CA kN 52 

Základní statická únosnost C0A kN 45,5 

Součinitel únosnosti sady ložisek fu - 1,62 

Výpočtový součinitel f0A - 15,5 

2 ∙ 𝑓0𝐴 ∙ 𝐹𝐴𝐴

𝐶0𝐴
=

2 ∙ 15,5 ∙ 644,1

45500
= 0,44 

(41)  

Na základě výsledku předchozího vztahu jsou dle obr. 33 určeny následující koeficienty: 

 e = 0,4, 

 X2 = 0,72, 

 Y1 = 1,57, 

 Y2 = 2,28. 

Poté se dle podmínky: 

𝐹𝐴𝐴

𝐹𝑅𝐴
=

644,1

1973,3
= 0,33 ≤ 𝑒 = 0,4 (42)  

ekvivalentní zatížení sady ložisek určí vztahem: 

𝑃𝐴 = 𝐹𝑅𝐴 + 𝑌1 ∙ 𝐹𝐴𝐴 = 1973,3 + 1,57 ∙ 644,1 = 2984,6 𝑁 (43)  

U ložisek sdružených do sestav je nutné určit dynamickou únosnost této sestavy. Dle [8] je 

dynamická únosnost sady dvou ložisek dána vztahem: 

𝐶𝑠𝐴 = 𝑓𝑢 ∙ 𝐶𝐴 = 1,62 ∙ 52000 = 84240 𝑁 (44)  

Trvanlivost ložiskové sady v podpoře A poté je: 

𝐿10ℎ𝐴 = (
𝐶𝑠𝐴

𝑃𝐴
)

𝑝

∙
106

60 ∙ 𝑛𝑚𝑎𝑥
= (

84240

2984,6
)

3

∙
106

60 ∙ 10000
= 37477 ℎ𝑜𝑑 (45)  

Trvanlivost 37 tisíc hodin je plně dostačující a jak již bylo zmíněno jedná se o trvanlivost při 

neustálém provozu při maximálním zatížení a maximálních otáčkách. Jelikož není takový 

provoz předpokládán, skutečná trvanlivost ložiskové sady bude větší. 
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Trvanlivost ložiskové sady v podpoře B 

Potřebné vstupní parametry pro výpočet trvanlivosti ložiskové sady jsou uvedeny v tabulce 15. 

Tab 15)  Vstupní parametry pro výpočet trvanlivosti ložiskové sady v podpoře B 

Parametr Značka Jednotka Hodnota 

Radiální zatížení FRB N 1022,4 

Axiální zatížení FAB N 300 

Základní dynamická únosnost CB kN 39,7 

Základní statická únosnost C0B kN 32,5 

Součinitel únosnosti sady ložisek fu - 1,62 

Výpočtový součinitel f0B - 15,1 

2 ∙ 𝑓0𝐵 ∙ 𝐹𝐴𝐵

𝐶0𝐵
=

2 ∙ 15,1 ∙ 300

32500
= 0,28 

(46)  

Na základě výsledku předchozího vztahu jsou dle obr. 33 určeny následující koeficienty: 

 e = 0,4, 

 X2 = 0,72, 

 Y1 = 1,57, 

 Y2 = 2,28. 

Poté se dle podmínky: 

𝐹𝐴𝐵

𝐹𝑅𝐵
=

300

1038,4
= 0,29 ≤ 𝑒 = 0,4 (47)  

ekvivalentní zatížení sady ložisek určí vztahem: 

𝑃𝐵 = 𝐹𝑅𝐵 + 𝑌1 ∙ 𝐹𝐴𝐵 = 1022,4 + 1,57 ∙ 300 = 1493,4 𝑁 (48)  

Dynamická únosnost sady ložisek je: 

𝐶𝑠𝐵 = 𝑓𝑢 ∙ 𝐶𝐵 = 1,62 ∙ 39700 = 64314 𝑁 (49)  

 

Trvanlivost ložiskové sady v podpoře B poté je: 

𝐿10ℎ𝐴 = (
𝐶𝑠𝐵

𝑃𝐵
)

𝑝

∙
106

60 ∙ 𝑛𝑚𝑎𝑥
= (

64314

1493,4
)

3

∙
106

60 ∙ 10000
= 133 110 ℎ𝑜𝑑 (50)  

Trvanlivost ložiskové sady v podpoře B je několikanásobně předimenzovaná, protože běžně 

požadovaná životnost je 20 000 hodin. Je to dáno především nízkým zatížením v podpoře B a 

také rozměry vřetene. Díky tomu však ložisková sada v podpoře B disponuje velkou tuhostí. 
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6.4.4 Volba a výpočet mazání ložisek 

Pro mazání ložisek je vybráno mazání pomocí plastického maziva. Dle [8] je pro většinu vřeten 

s vysoce přesnými ložisky vhodné plastické mazivo na bázi minerálních olejů s líthým 

zahušťovadlem. Tyto plastická maziva lze použít při teplotách od -30 do +110 °C. Na základě 

tohoto doporučení je vybráno plastické mazivo Klüber Isoflex NBU 15, které je určeno pro 

mazání vřetenových ložisek. 

 Trvanlivost plastického maziva je ovlivňována celou řadou faktorů, které je velmi 

složité určit pro konkrétní aplikaci. Proto se určuje odhad provozní životnosti na základě 

empirických údajů. Tento odhad nejvíce záleží na otáčkovém čísle, které je pro ložiskovou sadu 

A a ložiskovou sadu B dáno vztahem: 

𝐴𝐴 = 𝑛 ∙ 𝑑𝑠𝐴 = 𝑛 ∙
𝑑𝐴 + 𝐷𝐴

2
= 10000 ∙

70 + 110

2
= 900000 𝑚𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 (51)  

𝐴𝐵 = 𝑛 ∙ 𝑑𝑠𝐵 = 𝑛 ∙
𝑑𝐵 + 𝐷𝐵

2
= 10000 ∙

55 + 90

2
= 725 000 𝑚𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 (52)  

Jelikož trvanlivost plastického maziva klesá s rostoucím otáčkovým číslem je výpočet odhadu 

provozní trvanlivosti plastického maziva proveden pouze pro ložiskovou sadu v podpoře A. 

Dle diagramu uvedeného v [8] je podle otáčkového čísla pro jednotlivé ložisko se stykovým 

úhlem 15° základní domazávací interval tf = 10 000 hodin. Pro ložiskovou sadu a provozní 

podmínky je tento základní domazávací interval upraven dle vztahu [8]: 

𝑇𝑟 = 𝑡𝑓 ∙ 𝐶1 ∙ 𝐶2 ∙ 𝐶3 ∙ 𝐶4 ∙ 𝐶5 ∙ 𝐶6 ∙ 𝐶7 ∙ 𝐶8 

 𝑇𝑟 = 10000 ∙ 0,75 ∙ 3 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 = 22 500 ℎ𝑜𝑑 
(53)  

kde: C1 – Opravný součinitel pro sadu dvou ložisek zády k sobě a předpětí třídy B, 

 C2 – Opravný součinitel pro hybridní ložiska, 

 C3 – Opravný součinitel pro vodorovnou orientaci hřídele, 

 C4 – Opravný součinitel pro zatížení ložiskové sady P < 0,05 C, 

 C5 – Opravný součinitel pro spolehlivost ložisek 90 %, 

 C6 – Opravný součinitel pro nízké proudění vzduchu ložiskem, 

 C7 – Opravný součinitel pro nízkou vlhkost, 

 C8 – Opravný součinitel pro provozní teplotu 70°C [8]. 

Vypočtený domazávací interval je opět počítán pro maximální otáčky vřetene a je tedy pouze 

orientační, protože při provozu v nižších otáčkách se tento interval prodlužuje. Ale vzhledem 

k tomu, že je tento interval kratší, než životnost ložiskových sad je potřeba ložiska domazávat. 

Interval pro servisní úkon za účelem doplnění maziva je stanoven na 22 000 hodin.  

6.5 Výpočet tuhosti vřeteníku 

Jak již bylo zmíněno, tuhost vřeteníku má zásadní vliv na přesnost práce. Tuhost se udává na 

předním konci vřetene sloužícím pro upínání upínače obrobků (sklíčidla), tedy na přírubě 

vřetene. Celková tuhost vřeteníku je dána především deformací ložisek, deformací vřetenové 

hřídele a deformací tubusu a skříně vřeteníku. 
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Jelikož se deformace mění se změnou zatížení, je výpočet opět proveden pro maximální 

zatížení a maximální vyložení řezných sil, kdy je tato deformace největší. 

6.5.1 Deformace ložisek 

Deformace ložisek je dána jejich radiální tuhostí a velikostí radiálního zatížení, které na ně 

působí. Při výpočtu deformace ložisek je vřeteno uvažováno jako dokonale tuhé. Vstupní 

parametry pro výpočet deformací ložisek jsou uvedeny v tabulce 16. 

Tab 16)  Vstupní parametry pro výpočet deformace ložisek 

Parametr Značka Jednotka Hodnota 

Radiální zatížení ložiskové sady v podpoře A FRA N 1973,3 

Radiální zatížení ložiskové sady v podpoře B FRB N 1022,4 

Radiální tuhost ložiskové sady v podpoře A KRA N/ µm 738 

Radiální tuhost ložiskové sady v podpoře B KRB N/ µm 612 

Vzdálenost mezi podpěrou A a předním koncem vřetene a mm 69 

Vzdálenost mezi podpěrami b mm 226 

Deformace ložiskové sady v podpoře A je dána vztahem [1]: 

𝛿𝐿𝐴 =
𝐹𝑅𝐴

𝐾𝑅𝐴
=

1973,3

738
= 2,67 µm (54)  

a deformace ložiskové sady v podpoře B: 

𝛿𝐿𝐵 =
𝐹𝑅𝐵

𝐾𝑅𝐵
=

1022,4

612
= 1,67 µm (55)  

Velikost deformace předního konce vřetene od poddajnosti ložisek vychází z podobnosti 

trojúhelníku (obr. 34) a je dána vztahem [1]: 

𝛿𝐿 + 𝛿𝐿𝐴

𝛿𝐿 + 𝛿𝐿𝐵
=

𝑎

𝑏 + 𝑎
 (56)  

Po vyjádření z předchozího vztahu je deformace předního konce vřetene od poddajnosti 

ložisek: 

𝛿𝐿 = 𝛿𝐿𝐴 +
𝑎

𝑏
∙ (𝛿𝐿𝐴 + 𝛿𝐿𝐵) = 2,67 +

69

226
∙ (2,67 + 1,67) = 4 µm (57)  

 

Obr. 34) Deformace předního konce vřetene od poddajnosti ložisek 
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6.5.2 Deformace vřetene 

Pro výpočet deformace předního konce vřetene od ohybových momentů je uvažováno 

zjednodušené vřeteno (obr. 35), které je uloženo v dokonale tuhých ložiscích. Zjednodušení 

spočívá v nahrazení různých průměrů vřetene v daném úseku jedním průměrem, který odpovídá 

střední hodnotě těchto průměrů. Vstupní parametry pro výpočet deformace předního konce 

vřetene jsou uvedeny v tabulce 17. 

 

Obr. 35) Zjednodušené vřeteno pro výpočet deformace vřetene 

Tab 17)  Vstupní parametry pro výpočet deformace vřetene 

Parametr Značka Jednotka Hodnota 

Řezná síla Fc N 910,8 

Pasivní (radiální) síla Fp N 273,2 

Vzdálenost mezi podpěrou A a předním koncem vřetene a mm 69 

Vzdálenost mezi podpěrami b mm 226 

Vzdálenost vyložení řezných sil lv mm 174 

Vnější průměr přední části vřetene Dv1 mm 89 

Vnější průměr zadní části vřetene Dv2 mm 62 

Průměr díry ve vřeteni d mm 37,5 

Modul pružnosti v tahu E MPa 210 000 

 Pro výpočet deformace je nejprve potřeba určit radiální zatěžující sílu: 

𝐹𝑅 = √𝐹𝑝
2 + 𝐹𝑐

2 = √273,22 + 910,82 = 950,9 N (58)  

Jelikož je tato síla vyložená a pro výpočet deformace předního konce vřetene je potřebné znát 

radiální sílu, která působí přímo na přední konec vřetene (viz obr. 35), je tato síla získána 

pomoci rovnosti momentů a je dána vztahem: 

𝐹𝑅𝑝 =
𝐹𝑅 ∙ (𝑎 + 𝑙𝑣)

𝑎
=

950,9 ∙ (69 + 174)

69
= 3348,8 𝑁 (59)  

Dále je nutné určit kvadratické momenty pro jednotlivé úseky vřetene. Pro úsek mezi předním 

koncem vřetene a ložiskovou sadou v podpoře A je tento kvadratický moment dán vztahem [1]: 

𝐽𝑎 =
𝜋

64
∙ (𝐷𝑣1

4 − 𝑑4) =
𝜋

64
∙ (894 − 37,54) = 2,983 ∙ 106 𝑚𝑚4 (60)  
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a pro úsek mezi podpěrami: 

𝐽𝑏 =
𝜋

64
∙ (𝐷𝑣2

4 − 𝑑4) =
𝜋

64
∙ (624 − 37,54) = 6,283 ∙ 105 𝑚𝑚4 (61)  

Deformace předního konce vřetene od ohybových momentů je poté dána vztahem [1]: 

𝛿𝑉 =
𝐹𝑅𝑝 ∙ 𝑎2

3 ∙ 𝐸
∙ (

𝑏

𝐽𝑏
+

𝑎

𝐽𝑎
) 

𝛿𝑉 =
3348,8 ∙ 692

3 ∙ 210000
∙ (

226

6,283 ∙ 105
+

69

2,983 ∙ 106
) = 0,0097 𝑚𝑚 = 9,7 µm 

(62)  

6.5.3 Deformace tubusu a skříně vřeteníku 

Deformace tubusu a skříně vřeteníku se dá pomocí analytických metod určit jen pro velmi 

geometricky jednoduchá tělesa. Pro složitější tělesa je možné využít výpočet pomocí metody 

konečných prvků. Jelikož více jak 90 % celkové deformace vřeteníku tvoří deformace ložisek 

a deformace vřetene, budeme tubus a skříň vřeteníku uvažovat jako absolutně tuhou. Jejich 

deformace bude tudíž nulová [1]. 

6.5.4 Celková tuhost vřeteníku 

Celková deformace předního konce vřetene je tedy dána součtem deformace předního konce 

od poddajnosti ložisek a deformace vřetene od ohybových momentů [1]: 

𝛿𝐶 = 𝛿𝐿 + 𝛿𝑉 = 4 + 9,7 = 13,7 µm (63)  

Tuhost vřeteníku se pak určí vztahem [1]: 

𝐾𝑉Ř =
𝐹𝑅𝑝

𝛿𝐶
=

3348,8

13,7
= 244,6 

𝑁

µm
= 244,6 

𝑀𝑁

𝑚
 (64)  

Dle [1] má být celková tuhost vřeteníku výrobního stroje větší nebo rovna hodnotě 120 MN/m. 

Jelikož je výsledná celková tuhost vřeteníku větší, je tato podmínka splněna. 

 Celkové radiální házení roste se vzdáleností od předního konce vřetene. Největší 

radiální házení je tedy na konci obrobku. Maximální radiální házení obrobku je určeno pomocí 

podobnosti trojúhelníku (obr. 36) a má hodnotu: 

𝛿𝑂𝑚𝑎𝑥 =
𝛿𝐶 ∙ (𝑎 + 𝑏 + 𝑙𝑣)

𝑎 + 𝑏
=

13,7 ∙ (69 + 226 + 174)

69 + 226
= 21,8 µm (65)  

Radiální házení konce obrobku 0,022 mm nastává při maximálním zatíženi, tedy při hrubovací 

operaci. Tudíž při dokončování, kde je požadovaná vetší přesnost, bude toto házení menší. 

 

Obr. 36) Schéma podobnosti trojúhelníku pro výpočet radiálního házení obrobku 
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6.5.5 Určení optimální vzdálenosti mezi ložisky 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, je možné určit optimální vzdálenost mezi podpěrami, 

při které je celková deformace vřeteníku nejmenší. Při změně vzdálenosti mezi podpěrami se 

mění i silové reakce, které v nich působí, tudíž se mění i deformace ložisek a vřetene. Výpočet 

optimální vzdálenosti je proveden pomocí softwaru Mathcad Prime 5. 

 Nejdříve je stanoven průběh deformace předního konce vřetene způsobený 

deformacemi ložisek v závislosti na vzdálenosti mezi podpěrami (obr. 37). Z tohoto průběhu je 

patrné, že s rostoucí vzdáleností mezi podpěrami deformace předního konce vřetene klesá 

nelineárně podle kvadratické hyperboly. 

 

Obr. 37) Průběh deformace předního konce vřetene způsobené deformací ložisek v závislosti 

na vzdálenosti mezi podpěrami 

 Dále je stanoven průběh deformace vřetene od ohybových momentů v závislosti na 

vzdálenosti mezi podpěrami (obr. 38). Tento průběh má lineární charakter a je z něj zřejmé, že 

s rostoucí vzdáleností mezi podpěrami deformace předního konce vřetene od ohybových 

momentů roste. 

 

Obr. 38) Průběh deformace předního konce vřetene od ohybových momentů v závislosti na 

vzdálenosti mezi podpěrami 
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 Spojením těchto průběhů, tedy sečtením jednotlivých složek deformace je získán průběh 

celkové deformace předního konce vřetene v závislosti na vzdálenosti mezi podpěrami           

(obr. 39). 

 

Obr. 39) Průběh celkové deformace předního konce vřetene v závislosti na vzdálenosti mezi 

podpěrami 

 Pro získání optimální vzdálenosti mezi podpěrami, při které je celková deformace 

předního konce vřetene minimální, tedy pro získání minima funkce z obr. 39 je nutné derivaci 

této funkce položit rovno nule: 

𝜕𝛿𝐶

𝜕𝑏
= 0 (66)  

Programem Mathcad Prime 5 je vypočtena optimální vzdálenost mezi podpěrami, která má 

hodnotu bopt = 158 mm. Při této vzdálenosti má celková deformace předního konce vřetene 

hodnotu δCopt = 12,7 µm. 

 Z konstrukčních důvodů, zejména tedy kvůli rozměrům zvoleného vestavného motoru 

nelze optimální vzdálenost mezi ložisky použít. Vzdálenost mezi podpěrami je nutné prodloužit 

na hodnotu b = 226 mm, při které deformace předního konce vřetene dle kapitoly 6.5.4 nabývá 

hodnoty δC = 13,7 µm. 

6.6 Pevnostní výpočet vřetene 

Vřeteno obráběcího stroje je velmi namáhaná součást, a proto je nutné ho správně dimenzovat, 

aby při provozním zatížení nedošlo k jeho poškození, které by mohlo vést až k jeho destrukci. 

Z těchto důvodu je nutné provést jeho kontrolu vzhledem k mezním stavům, zejména 

k meznímu stavu pružnosti (MSP) a únavy (MSÚ). 

Při dimenzování je velmi důležitým faktorem volba vhodného materiálu vřetene. 

Požadavkem na vřeteno je, aby mělo velkou mechanickou odolnost, tudíž bylo dostatečně tvrdé. 

Z těchto důvodů je zvolena mangan chromová ocel, která je vhodná k cementování a dle [23] 

je vhodná pro vřetena obráběcích strojů. Označení této oceli je 14 220 dle ČSN a 16MnCr5 dle 

EN. Dle [23] má mez pevnosti Rm = 785 MPa a mez kluzu Re = 590 MPa. 

Dále je při dimenzování vřetene důležité určit jeho zatížení a z něj stanovit průběhy 

výsledných vnitřních účinků (VVÚ), tedy průběh ohybového a kroutícího momentu. Toto 
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zatížení a průběhy VVÚ jsou znázorněný na obr. 40. Vřeteno je zatíženo ohybovým i kroutícím 

momentem a jedná se tedy o kombinované zatížení. Parametry potřebné pro pevnostní výpočty 

jsou uvedeny v tabulce 18. 

 

Obr. 40) Zatížení vřetene a průběhy VVÚ 

Tab 18)  Parametry potřebné pro pevnostní výpočty 

Parametr Značka Jednotka Hodnota 

Radiální zatěžující síla FR N 950,9 

Maximální moment motoru Mmax Nm 35 

Radiální reakce v podpoře A FRA N 1973,3 

Radiální reakce v podpoře B FRB N 1022,4 

Vnější průměr příruby D1 mm 108 

Vnější průměr v místě podpěry A D2 mm 70 

Vnější průměr v místě vrubu 2 D3 mm 60 

Průměr díry ve vřeteni d mm 35 

Vzdálenost mezi podpěrou A a předním koncem vřetene a mm 69 

Vzdálenost mezi podpěrami b mm 226 

Vzdálenost vyložení řezných sil lv mm 174 

Vzdálenost vrubu 1 od předního konce vřetene x1 mm 31 

Vzdálenost vrubu 2 od podpěry A x2 mm 52 

Poloměr vrubu 1 r1 mm 1,6 

Poloměr vrubu 2 r2 mm 1,6 
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Jelikož jak již bylo zmíněno, řezné síly nepůsobí přímo na přední konec vřetene, ale 

jsou vyloženy o délku sklíčidla a obrobku (viz kapitola 6.3), je nutné určit ohybový moment 

Mov (viz obr. 40) působící na přední konec vřetene, který toto vyložení vyvolá. Tento ohybový 

moment je dán vztahem: 

𝑀𝑜𝑣 = 𝐹𝑅 ∙ 𝑙𝑣 = 950,9 ∙ 174 = 165 457,1 𝑁 𝑚𝑚 (67)  

Pro pevnostní výpočty vřetene je uvažován maximální kroutící moment zatěžující vřeteno, tedy 

maximální kroutící moment motoru.  

6.6.1 Výpočet bezpečnosti vzhledem k MSP 

Výpočet bezpečnosti vzhledem k meznímu stavu pružnosti je proveden pouze v místě podpory 

A, kde je největší ohybový moment a v místech vrubů označených na obr. 40, kde se 

předpokládá koncentrace napětí způsobená osazením vřetene. V těchto místech se předpokládá 

nejnižší bezpečnost vzhledem k MSP a není tudíž nutné kontrolovat zbylé průřezy vřetene. 

 Při výpočtech je zanedbán vliv posouvajících sil na smykové napětí, neboť je vzhledem 

k napětí od kroutícího momentu minimální. Dále je také zanedbáno zatížení vřetene axiální 

silou, která zatěžuje vřeteno tlakem, jelikož toto napětí je minimální oproti napětí, jenž je 

vyvolané ohybovým momentem. 

Kontrola vřetene v místě největšího ohybového momentu 

Jak již bylo zmíněno, největší ohybový moment se vyskytuje v místě podpory A a je dán 

vztahem: 

𝑀𝑜 = 𝑀𝑜𝑣 + 𝐹𝑅 ∙ 𝑎 = 165457,1 + 950,9 ∙ 69 = 231069,5 𝑁 𝑚𝑚 (68)  

Modul průřezu v ohybu v tomto místě je [23]: 

𝑊𝑜 =  
𝜋 ∙ (𝐷2

4 − 𝑑4)

32 ∙ 𝐷2
=

𝜋 ∙ (704 − 354)

32 ∙ 70
= 31569,3 𝑚𝑚3 (69)  

Napětí od ohybového momentu poté je [24]: 

𝜎 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
=

231069,5

31569,3
= 7,32 𝑀𝑃𝑎 (70)  

Modul průřezu v krutu v tomto místě je [23]: 

𝑊𝑘 =  
𝜋 ∙ (𝐷2

4 − 𝑑4)

16 ∙ 𝐷2
=

𝜋 ∙ (704 − 354)

16 ∙ 70
= 63138,6 𝑚𝑚3 (71)  

Napětí vyvolané kroutícím momentem je [24]: 

𝜏 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑘
=

35000

63138,6
= 0,55 𝑀𝑃𝑎 (72)  

Jelikož se jedná o kombinované zatížení, je potřeba určit redukované napětí, které je dáno 

vztahem [24]: 

𝜎𝑅𝑒𝑑 = √𝜎2 + 3 ∙ 𝜏2 = √7,322 + 3 ∙ 0,552 = 7,38 𝑀𝑃𝑎 (73)  



 

57 

 

Součinitel bezpečnosti vzhledem k meznímu stavu pružnosti v místě maximálního ohybového 

momentu je poté dán vztahem [24]: 

𝑘𝑀𝑆𝑃 =
𝑅𝑒

𝜎𝑅𝑒𝑑
=

590

7,49
= 79,9 (74)  

Kontrola vřetene v místě vrubu 1 

Jak je zřejmé z obr. 40, v tomto místě je vřeteno opatřeno osazením, jenž způsobuje koncentraci 

napětí. Při výpočtu této koncentrace je důležitým faktorem velikost osazení a také poloměr 

vrubu. Dle [24] jsou na základě hodnot D/d a r/d určeny součinitelé tvarů pro výpočet dílčích 

napětí, které jsou uvedeny v tabulce 19: 

Tab 19)  Součinitelé tvaru osazení v místě vrubu 1 [24] 

Parametr Značka Jednotka Hodnota 

Součinitel tvaru pro ohyb αo1 - 2,6 

Součinitel tvaru pro krut ατ1 - 2,1 

Ohybový moment v tomto místě je: 

𝑀𝑜1 = 𝑀𝑜𝑣 + 𝐹𝑅 ∙ 𝑥1 = 165457,1 + 950,9 ∙ 31 = 194935,1 𝑁 𝑚𝑚 (75)  

Modul průřezu v ohybu a modul průřezu v krutu jsou pro toto místo stejné jako v místě 

maximálního ohybového momentu. Napětí od ohybového momentu v tomto místě poté je [24]: 

𝜎1 = 𝛼𝑜1 ∙
𝑀𝑜1

𝑊𝑜
= 2,6 ∙

194935,1

31569,3
= 16,05 𝑀𝑃𝑎 (76)  

Napětí vyvolané kroutícím momentem pro místo vrubu 1 je [24]: 

𝜏1 = 𝛼𝜏1 ∙
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑘
= 2,1 ∙

35000

63138,6
= 1,16 𝑀𝑃𝑎 (77)  

Redukované napětí v místě vrubu 1 je [24]: 

𝜎𝑅𝑒𝑑1 = √𝜎1
2 + 3 ∙ 𝜏1

2 = √16,052 + 3 ∙ 1,162 = 16,18 𝑀𝑃𝑎 (78)  

Součinitel bezpečnosti k meznímu stavu pružnosti v místě vrubu 1 je [24]: 

𝑘𝑀𝑆𝑃1 =
𝑅𝑒

𝜎𝑅𝑒𝑑1
=

590

16,18
= 36,4 (79)  

Kontrola vřetene v místě vrubu 2 

V tomto místě je vřeteno opatřeno taktéž osazením, tudíž postup výpočtu je totožný s výpočtem 

v místě vrubu 1. Součinitelé tvaru osazení v tomto místě jsou uvedeny v tabulce 20. 

Tab 20)  Součinitelé tvaru osazení v místě vrubu 2 [24] 

Parametr Značka Jednotka Hodnota 

Součinitel tvaru pro ohyb αo2 - 2,3 

Součinitel tvaru pro krut ατ2 - 1,5 



 

58 

 

Ohybový moment v tomto místě je: 

𝑀𝑜2 = 𝑀𝑜𝑣 + 𝐹𝑅 ∙ (𝑎 + 𝑥2) − 𝐹𝑅𝐴 ∙ 𝑥2 

𝑀𝑜2 = 165457,1 + 950,9 ∙ (69 + 52) − 1973,3 ∙ 52 = 177903 𝑁 𝑚𝑚 
(80)  

Modul průřezu v ohybu pro toto místo je [23]: 

𝑊𝑜2 =  
𝜋 ∙ (𝐷3

4 − 𝑑4)

32 ∙ 𝐷3
=

𝜋 ∙ (604 − 354)

32 ∙ 60
= 18750,4 𝑚𝑚3 (81)  

Napětí od ohybového momentu v místě vrubu 2 je [24]: 

𝜎2 = 𝛼𝑜2 ∙
𝑀𝑜2

𝑊𝑜2
= 2,3 ∙

177903

18750,4
= 21,82 𝑀𝑃𝑎 (82)  

Modul průřezu v krutu pro toto místo je [23]: 

𝑊𝑘2 =  
𝜋 ∙ (𝐷3

4 − 𝑑4)

16 ∙ 𝐷3
=

𝜋 ∙ (604 − 354)

16 ∙ 60
= 37500,7 𝑚𝑚3 (83)  

Napětí vyvolané kroutícím momentem pro místo vrubu 2 poté je [24]: 

𝜏2 = 𝛼𝜏2 ∙
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑘2
= 1,5 ∙

35000

37500,7
= 1,4 𝑀𝑃𝑎 (84)  

Redukované napětí v tomto místě je: 

𝜎𝑅𝑒𝑑2 = √𝜎2
2 + 3 ∙ 𝜏2

2 = √21,822 + 3 ∙ 1,42 = 21,96 𝑀𝑃𝑎 (85)  

Součinitel bezpečnosti vzhledem k meznímu stavu pružnosti pro místo vrubu 2 je [24]: 

𝑘𝑀𝑆𝑃2 =
𝑅𝑒

𝜎𝑅𝑒𝑑2
=

590

21,96
= 26,8 (86)  

6.6.2 Výpočet bezpečnosti vzhledem k MSÚ 

Jelikož je vřeteno zatíženo silou za rotace, tedy cyklicky, je nutné provést výpočet součinitele 

bezpečnosti k meznímu stavu únavy. Tento součinitel je počítán v místě vrubu 2, kde vyšla 

nejnižší bezpečnost vzhledem k MSP, tudíž se zde předpokládá i nejnižší bezpečnost vzhledem 

k MSÚ. 

 Nejdříve je nutné stanovit mez únavy vřetene. Dle [24] je mez únavy za rotace pro 

materiály, které mají Rm ≤ 1460 MPa, dána vztahem: 

𝜎𝐶𝑜 = 0,504 ∙ 𝑅𝑚 = 0,504 ∙ 785 = 395,6 𝑀𝑃𝑎 (87)  

Mez únavy vřetene ovlivňuje mnoho vlivů jako materiál, výroba vřetene, okolní vlivy a 

konstrukční návrh vřetene, proto je nutné určit korigovanou mez únavy v kritickém místě 

vřetene. Pro určení této meze únavy slouží opravní součinitelé.  Součinitel vlivu jakosti povrchu 

je dán vztahem [24]: 

𝑘𝑎 = 1,58 ∙ 𝑅𝑚
−0,085 = 1,58 ∙ 785−0,085 = 0,897 (88)  

Součinitel vlivu velikosti tělesa je [24]: 

𝑘𝑏 = 1,51 ∙ 𝐷3
−0,157 = 1,51 ∙ 60−0,157 = 0,794 (89)  
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Součinitel vlivu způsobu zatěžování pro ohyb je [24]: 

 kc = 1 

Součinitel vlivu teploty pro 70 °C je [24]:  

𝑘𝑑 = 0,987 + 0,613 ∙ 10−3 ∙ 𝑡 − 0,302 ∙ 10−5 ∙ 𝑡2 + 0,442 ∙ 10−8 ∙ 𝑡3 

           −0,518 ∙ 10−11 ∙ 𝑡4 

𝑘𝑑 = 0,987 + 0,613 ∙ 10−3 ∙ 70 − 0,302 ∙ 10−5 ∙ 702 + 0,442 ∙ 10−8 ∙ 703 

          −0,518 ∙ 10−11 ∙ 704 = 1,017 

(90)  

Součinitel spolehlivosti pro spolehlivost 99,9 % je [24]:  

 ke = 0,753 

Jelikož nezahrnujeme žádné další vlivy, je dle [24] součinitel zahrnující tyto vlivy: 

 kf = 1 

Korigovaná mez únavy je poté dle [24] dána vztahem: 

𝜎𝐶𝑜
∗ = 𝑘𝑎 ∙ 𝑘𝑏 ∙ 𝑘𝑐 ∙ 𝑘𝑑 ∙ 𝑘𝑒 ∙ 𝑘𝑓 ∙ 𝜎𝐶𝑜 

𝜎𝐶𝑜
∗ = 0,897 ∙ 0,794 ∙ 1 ∙ 1,017 ∙ 0,753 ∙ 1 ∙ 395,6 = 215,7 𝑀𝑃𝑎 

(91)  

Součinitel vrubu pro ohyb je [24]: 

𝛽𝑜 =
𝛼𝑜2

1 +
2 ∙ (𝛼𝑜2 − 1)

𝛼𝑜2
∙

139
𝑅𝑚 ∙ √𝑟2

=
2,3

1 +
2 ∙ (2,3 − 1)

2,3 ∙
139

785 ∙ √1,6

= 1,99 
(92)  

Součinitel vrubu pro krut je [24]: 

𝛽𝜏 =
𝛼𝜏2

1 +
2 ∙ (𝛼𝜏2 − 1)

𝛼𝜏2
∙

139
𝑅𝑚 ∙ √𝑟2

=
1,5

1 +
2 ∙ (1,5 − 1)

1,5
∙

139

785 ∙ √1,6

= 1,37 
(93)  

Jelikož je vřeteno zatíženo stálým kroutícím momentem a stálým ohybovým momentem za 

rotace, je amplituda redukovaného napětí dána vztahem [24]: 

𝜎𝑎,𝑟𝑒𝑑 = 𝛽𝑜 ∙
𝑀𝑜2

𝑊𝑜2
= 1,99 ∙

177903

18750,4
= 18,84 𝑀𝑃𝑎 (94)  

Redukované střední napětí je [24]: 

𝜎𝑚,𝑟𝑒𝑑 = √3 ∙ 𝛽𝜏 ∙
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑘2
= √3 ∙ 1,37 ∙

35000

37500,7
= 2,22 𝑀𝑃𝑎 (95)  

Součinitel bezpečnosti k meznímu stavu únavy dle Gerberova kritéria je poté dán vztahem [24]: 

𝑘𝑀𝑆Ú =
1

2
∙ (

𝑅𝑚

𝜎𝑚,𝑟𝑒𝑑
)

2

∙
𝜎𝑎,𝑟𝑒𝑑

𝜎𝐶𝑜
∗ ∙ [−1 + √1 + (

2 ∙ 𝜎𝑚,𝑟𝑒𝑑 ∙ 𝜎𝐶𝑜
∗

𝑅𝑚 ∙ 𝜎𝑎,𝑟𝑒𝑑
)

2

] 

𝑘𝑀𝑆Ú =
1

2
∙ (

785

2,22
)

2

∙
18,84

215,7
∙ [−1 + √1 + (

2 ∙ 2,22 ∙ 215,7

785 ∙ 18,84
)

2

] = 11,4 

(96)  
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6.7 Kontrola vřetene pomocí MKP 

Jelikož je v předchozích výpočtech (především výpočtech deformace) tvar vřetene podstatně 

zjednodušen, je provedena kontrola vřetene pomocí metody konečných prvků (MKP). Tato 

kontrola je provedena pomocí programu Ansys Workbench a je zaměřena především na určení 

deformace a maximálního napětí vřetene. Postup tvorby a výsledky této analýzy jsou popsány 

v následujících podkapitolách. 

6.7.1 Příprava modelu 

Model vřetene je naimportován do programu Ansys Workbench a je mu přiřazen materiál 

structural steel, který má modul pružnosti v tahu E = 210 GPa a Poissonův poměr υ = 0,3.  

 Dále je vygenerovaná síť konečných prvků, která je složena z prvků o velikosti 10 mm. 

Tato hrubá síť je v místech, kde se předpokládá koncentrace napětí, tedy v místech vrubů, 

zjemněná na prvky, které mají velikost 3 mm (viz obr. 42). Výsledná vygenerovaná síť je 

zobrazena na obr. 41. 

 

Obr. 41) Vygenerovaná síť konečných prvků 

 

Obr. 42) Detail zjemnění sítě v místech vrubů 
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6.7.2 Okrajové podmínky 

Pro statickou analýzu vřetene je nutné odebrat všechny stupně volnosti, tedy stanovit okrajové 

podmínky analýzy. Vřeteno, jak již bylo zmíněno, je uloženo do dvou ložiskových sad, kde 

každá sada obsahuje dvě kuličková ložiska s kosoúhlým stykem. Při MKP výpočtu je 

postupováno ve shodě s analytickým výpočtem, a proto je provedeno zjednodušení, kde je 

každá sada nahrazena jednou deformovatelnou podporou. 

 Tato podpora je provedena pomocí remote pointu plochy, na které je ložisková sada 

umístěna a následného svázání tohoto remote pointu třemi pružinami se zemí. Dvě pružiny jsou 

umístěny v radiálním směru, a tudíž představují radiální tuhost ložiskové sady (viz obr. 43). 

Třetí pružina je umístěna v axiálním směru a představuje axiální tuhost ložiskové sady. 

 Dále je třeba zabránit rotaci vřetene kolem své osy, proto je pomocí remote 

displacementu “B“ (viz obr. 43) fixována rotace plochy pro umístění rotoru motoru kolem osy 

X. Tímto je docíleno i zachycení kroutícího momentu, kterým je vřeteno zatíženo (maximální 

moment motoru). 

 Po odebrání všech stupňů volnosti je vřeteno zatíženo silou “A“, která je umístěna do 

remote pointu umístněného 174 mm od předního konce vřetene a navázaného na upínací kužel 

a opěrnou plochu příruby vřetene. Složky této síly odpovídají řezným silám. Tímto je docíleno 

vyložení řezných sil způsobené délkou sklíčidla a obrobku (viz analytické výpočty). Dále je 

vřeteno zatíženo kroutícím momentem “C“, jenž odpovídá maximálnímu momentu motoru. 

Hodnoty okrajových podmínek pro MKP výpočet jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab 21)  Okrajové podmínky pro MKP výpočet 

Parametr Značka Jednotka Hodnota 

Řezná síla Fc N 910,8 

Pasivní (radiální) síla Fp N 273,2 

Posuvová (axiální) síla Ff N 364,3 

Maximální kroutící moment motoru Mmax Nm 35 

Axiální tuhost ložiskové sady v podpoře A KAA N/ µm 123 

Radiální tuhost ložiskové sady v podpoře A KRA N/ µm 738 

Axiální tuhost ložiskové sady v podpoře B KAB N/ µm 102 

Radiální tuhost ložiskové sady v podpoře B KRB N/ µm 612 

 

Obr. 43) Okrajové podmínky pro MKP výpočet 
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6.7.3 Celková deformace 

Největší deformace se dle výsledku MKP analýzy (obr. 44) nachází na předním konci vřetene 

a dosahuje hodnoty 18,3 µm, což odpovídá tuhosti K = 182 N/µm. Celková deformace získaná 

pomocí MKP je tedy větší než celková deformace stanovená analytickým výpočtem (13,7 µm). 

To je dáno především podstatným zjednodušením tvaru vřetene, kterého bylo při analytickém 

výpočtu použito. 

 

Obr. 44) Výsledná celková deformace vřetene 

6.7.4 Maximální napětí 

Dále je pomocí MKP analýzy stanoveno napětí vřetene. Maximální napětí vřetene se dle 

očekávání vyskytuje v místě vrubu (viz obr. 45), kde dochází ke koncentraci napětí. Toto 

maximální napětí nabývá hodnoty 19,4 MPa. Hodnota maximálního napětí získaného pomocí 

MKP je tedy menší než hodnota maximálního napětí získaná analytickým výpočtem (22 MPa). 

Tudíž výsledná bezpečnost k mezním stavům bude větší. 

 

Obr. 45) Výsledné napětí vřetene 
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6.7.5 Modální analýza 

Pro zjištění dynamického chování vřetene je provedena modální analýza. Tato analýza určuje 

vlastní frekvence vřetene a vlastní tvary deformace (obr. 46 a obr. 47). Když se vlastní 

frekvence shoduje s budící frekvencí, vřeteno začne rezonovat, proto je důležité vlastní 

frekvence zjistit a vyhnout se jim. 

 Pomocí modální analýzy bylo zjištěno prvních sedm vlastních frekvencí, které jsou 

uvedeny v tabulce 22. Tyto frekvence se díky symetrii vřetene vyskytují zdvojeně, tedy při 

stejné frekvenci dochází k deformaci ve směru osy Y i ve směru osy Z.  

První vlastní frekvence má hodnotu 1673,6 Hz, což odpovídá otáčkám 100 416 min-1
. 

Z toho plyne, že pásmo budících frekvencí (max. otáčky 10 000 min-1) se vyskytuje daleko pod 

hodnotou první vlastní frekvence vřetene, a tudíž nemůže při obrábění docházet k rezonanci. 

Tab 22)  Vlastní frekvence vřetene 

Mód Frekvence [Hz] Otáčky [min-1] Deformace 

1 1673,6 100 416 Ohyb ve směru osy Y 

2 1673,6 100 416 Ohyb ve směru osy Z 

3 1809,1 108 546 Ohyb ve směru osy Y 

4 1809,1 108 546 Ohyb ve směru osy Z 

5 2066,9 124 014 Ohyb ve směru osy Y 

6 2066,9 124 014 Ohyb ve směru osy Z 

7 2808,6 168 516 Krut 

 

Obr. 46) Vlastní tvar deformace při první vlastní frekvenci (1673,6 Hz) 

 

Obr. 47) Vlastní tvar deformace při třetí vlastní frekvenci (1809,1 Hz) 
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6.8 Mechanismus upínání obrobků 

Volba upínacího mechanismu je důležitým faktorem ovlivňujícím konstrukci celého vřeteníku. 

Na upínací mechanismus jsou kladeny požadavky, které vyplívají z předběžného návrhu, 

především tedy maximální otáčky vřetene, maximální průměr obrobku, požadavek na průchod 

tyčového materiálu vřetenem a požadavek na možnost automatické výměny obrobků. 

Jako velmi omezující faktor při volbě upínacího mechanismu se ukázaly maximální 

otáčky vřetene, které mají hodnotu 10000 min-1. Použití při těchto otáčkách umožňuje zvolený 

silový kleštinový upínač TOPlus mini 26 od firmy Hainbuch (obr. 48). Tento upínač dokáže 

vyvinout upínací sílu 35 kN a umožňuje upínaní obrobků, které mají průměr v rozmezí 3 až    

26 mm [25]. 

Jelikož v předběžném návrhu je stanoven maximální průměr obrobku 60 mm a tento 

kleštinový upínač umožňuje upínaní pouze do 26 mm, je pro větší průměry obrobků, kde se 

nepředpokládá obrábění při maximálních otáčkách vřetene, vybráno silové sklíčidlo KFD-HS 

velikosti 110 od firmy Röhm (obr. 49), které dokáže vyvinout upínací sílu 48 kN. Toto sklíčidlo 

umožňuje upnutí obrobku o průměru až 110 mm a je tudíž plně dostačující pro maximální 

průměr obrobku 60 mm. Maximální otáčky při použití tohoto sklíčidla jsou omezeny na        

8500 min-1
, což je pro obrábění větších obrobků plně dostačující [26]. 

Oba uvedené upínače disponují normalizovaným upínacím rozhraním A2-4, které 

umožňuje jejich snadnou výměnu. Toto upínací rozhraní je důležitý faktor ovlivňující 

konstrukční návrh vřetene. 

   

Obr. 48) Kleštinový upínač TOPlus mini [25] Obr. 49) Silové sklíčidlo KFD-HS [26] 

 Pro vyvolání uvedených upínacích sil je třeba zvolit vhodný ovládací rotační 

hydraulický válec, který musí vyvolat dostatečnou sílu, která je pomocí tahové trubky a 

mechanismu v upínači přenesena na obrobek. Dle doporučení je zvolen ovládací válec 

s průchozím otvorem SZS velikosti 37/70 od firmy Röhm (obr. 50), který je uveden jako 

vhodný ovládací válec pro zvolené silové sklíčidlo KFD-HS velikosti 110. Ovšem výrobce 

uvádí maximální přípustné otáčky tohoto válce 8000 min-1 a proto bude u tohoto výrobce 

poptána úprava tohoto válce pro použití pří maximálních otáčkách vřetene, tedy při otáčkách 

10000 min-1 [26]. 
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Obr. 50) Ovládací rotační hydraulický válec SZS [26] 

6.9 Odměřování natočení vřetene 

Pro odměřování natočení vřetene je vybrán inkrementální modulární úhlový snímač 

s magnetickým snímáním od firmy Heidenhain (obr. 51). Tento úhlový snímač je dle [27] 

zvláštně vhodný pro použití u obráběcích strojů, především pak pro osy C u soustruhů. Tato 

vhodnost vyplívá především z velkého vnitřního průměru dělícího prstence, který umožňuje 

jeho montáž přímo na vřeteno a také z odolnosti tohoto snímače. 

Je vybrána varianta tohoto snímače, která se skládá z dělícího prstence TTR ERM 2404 

a snímací hlavy AK ERM 2480. Tato kombinace má dle [27] přesnost rozlišení uhlového 

natočení ±10 úhlových sekund, tedy 0,0028°, což je plně dostačující. 

 

Obr. 51) Modulární úhlový snímač s magnetickým snímáním firmy Heidenhain [27] 
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7 NAVRŽENÁ KONSTRUKCE 

Na základě předchozích kapitol je navržen vřeteník tubusového provedení s vestavným 

motorem, tedy tzv. elektrovřeteno. Tento vřeteník se montuje do tělesa vřeteníku pomocí osmi 

šroubů M8, tudíž je jeho montáž a demontáž velice rychlá. Navržený vřeteník je zobrazen na 

obr. 52, kde je vybaven silovým sklíčidlem, respektive na obr. 53 vybaven kleštinovým 

upínačem. Podrobný popis navržené konstrukce je proveden v následujících podkapitolách.  

   

Obr. 52) Vřeteník se silovým sklíčidlem Obr. 53) Vřeteník s kleštinovým upínačem 

 Rozměry samotného navrženého vřeteníku (obr. 54) jsou dány především rozměry 

vestavného motoru, jelikož tyto rozměry udávají jak velikost vřetene (vnější průměr a průměr 

dutiny), tak i rozměr tubusu (vnější průměr a délku). 

 Celkové rozměry dále ovlivňuje především upínač obrobků a hydraulický ovládací 

válec tohoto upínače. Díky těmto částím se především významně prodlužuje celková délka 

vřeteníku.  

 

Obr. 54) Základní rozměry vřeteníku 
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7.1 Popis navržené konstrukce 

Jednou z nejdůležitějších částí vřeteníku je vřetenová hřídel. Ta je uložena do dvou ložiskových 

sad (viz obr. 55), kde každá sada obsahuje dvojici kuličkových kosoúhlých ložisek 

uspořádaných zády k sobě, tedy do “O“. 

 

Obr. 55) Řez vřeteníku bez upínače a hydraulického ovládacího válce 

Ložisková sada na předním konci vřetene je umístěna do předního ložiskového domku 

a proti axiálnímu pohybu zajištěna předním víkem, které zároveň slouží jako část předního 

labyrintového těsnění (viz obr. 56). Víko je připevněno k přednímu ložiskovému domku 

pomocí osmi šroubů M5 a utěsněno proti vniku nečistot a řezné kapaliny pomocí O-kroužku. 

Na vřetenové hřídeli je ložisková sada opřena o druhou část předního labyrintového těsnění a 

potřebné předpětí v ložiskové sadě je vyvolané přesnou pojistnou maticí KMTA od firmy SKF. 

Tato pojistná matice je proti povolení zajištěna trojící stavěcích šroubů. 

 

Obr. 56) Detail předního uložení 
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Přední ložiskový domek je k tubusu připevněn pomocí osmi šroubů M8 a proti vniku 

nečistot a řezné kapaliny je tento spoj utěsněn pomocí O-kroužku. Tento ložiskový domek 

zároveň slouží i k montáži vřeteníku do tělesa vřeteníku, které je umístěno na stroji.  

Zadní ložisková sada je umístěna do zadního ložiskového domku a proti axiálnímu 

posunutí zajištěna pomocí zadního víka, které slouží i jako statická část labyrintového těsnění 

(viz obr. 57). Toto víko je připevněno k zadnímu ložiskovému domku pomocí osmi šroubů M4. 

Na vřetenové hřídeli je ložisková sada opřena o distanční kroužek a potřebné předpětí je přes 

druhou část labyrintového těsnění vyvoláno pojistnou maticí, která je proti povolení zajištěna 

trojicí stavěcích šroubů.  

Rotující část labyrintového těsnění slouží také pro uchycení dělícího prstence 

odměřování natočení, který je na kroužku labyrintového těsnění nalisován. Snímač odměřování 

natočení je připevněn pomocí dvojice šroubů ke kostce snímače, která je stejným způsobem 

připevněna k zadnímu ložiskovému domku. 

Zadní ložiskový domek je k tubusu připevněn pomocí osmi šroubů M6 a utěsněn 

pomocí O-kroužku. Pomocí pěti šroubů M5 je k zadnímu domku připevněno chladící pouzdro 

vestavného motoru. V tomto pouzdře je umístěn stator motoru. Kabely od statoru jsou 

vyvedeny kabelovými vývodkami našroubovanými v zadním ložiskovém domku. Rotor motoru 

je rozebíratelně nalisován na vřetenové hřídeli. Správné polohy rotoru je zajištěno pomocí 

distančního kroužku, ke kterému je rotor přitlačen. 

 

Obr. 57) Detail zadního uložení a snímače natočení 

 

Obr. 58) Řez vřeteníku s upínačem a hydraulickým ovládacím válcem 
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Upínač obrobků (kleštinový upínač nebo silové sklíčidlo) je připevněn k přednímu 

konci vřetenové hřídele pomocí šroubů M10 (viz obr. 58). Upínač je pomocí ovládací trubky 

spojen s hydraulickým ovládacím válcem. Tento válec je připevněn pomocí šesti šroubů M8 

k přírubě ovládacího válce, která je našroubovaná na zadním konci vřetenové hřídele a proti 

povolení zajištěna trojicí stavěcích šroubů. 

7.2 Chlazení motoru 

Jelikož je vřeteník vybaven vestavným motorem, je nutné tento motor chladit, aby nedocházelo 

k jeho přehřátí a tím ke snížení jeho životnosti. K tomu slouží chladící pouzdro statoru, ve 

kterém je vytvořena spirálová drážka pro průtok chladícího média. Aby nedocházelo k úniku 

tohoto média jsou po stranách chladícího pouzdra umístěny těsnící drážky, ve kterých jsou 

umístěny O-kroužky.  

Přívod chladícího média (obr. 59) je zajištěn pomocí kanálku, který je vyvrtán v tubusu 

a zadním ložiskovém domku. Odvod chladícího média (obr. 60) je proveden stejným způsobem, 

tedy kanálkem, který je posunut o 30 ° vůči přívodnímu kanálku. Připojení chladícího okruhu 

je umožněno pomocí hydraulických šroubení, které jsou našroubovány do zadního ložiskového 

domku.  

Dle [22] při použití olejového chladícího média má jeho vstupní teplota být nejvýše      

20 °C a toto médium má proudit chladícím pouzdrem statoru průtokem 5 l/min. Návrh 

chladícího okruhu není součástí této práce. 

 

 

Obr. 59) Přívodní kanálek chladícího média 

 

 

Obr. 60) Odvodní kanálek chladícího média 
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7.3 Snímání teploty ložisek 

Pro snímání teploty ložisek jsou použity teplotní snímače TG 4 od firmy Sensit. Tyto 

snímače mají teplotní rozsah -50 °C až 200 °C a jsou umístěny do kovového pouzdra o 

rozměrech 4,6 mm / 24 mm (průměr / délka) [28]. 

 Pro co nejpřesnější snímání teploty jsou snímače umístěné co nejblíže ložiskům. Snímač 

pro přední ložiskovou sadu je nasunut do předního ložiskového domku a zajištěn pomocí 

stavěcího šroubu (viz obr. 61). Kabel od tohoto snímače je veden pomocí kanálku v tubusu a 

ložiskových domcích do zadní části vřeteníku, kde je vyveden pomocí kabelové vývodky 

našroubované v zadním ložiskovém domku. 

 Snímač teploty zadní ložiskové sady je nasunut v kanálku, který je vyvrtán šikmo 

v zadním ložiskovém domku (viz obr. 62). Tento snímač je zajištěn pomocí kostky zadního 

snímače, která je k zadnímu ložiskovému domku připevněna pomocí dvojice šroubů. V této 

kostce je našroubována kabelová vývodka, pomocí nichž je vyveden kabel zadního snímače 

teploty. 

 

 

Obr. 61) Snímač teploty předních ložisek 

 

 

Obr. 62) Snímač teploty zadních ložisek





 

73 

 

8 ZHODNOCENÍ A DISKUZE 

Cílem diplomové práce je konstrukční návrh vřeteníku malého soustruhu, jehož výkon má být 

do 4 kW a max. otáčky 10000 min-1. Jelikož v zadáni nejsou uvedeny žádné další parametry, 

jsou tyto parametry zvoleny na základně porovnání malých soustružnických strojů dostupných 

na trhu. Hlavním parametrem je maximální velikost obrobku (max. průměr 60 mm a max. délka 

100 mm). Dalšími požadavky na vřeteno je možnost průchodu tyčového materiálu skrze 

vřeteno, polohování v ose C a možnost automatické výměny obrobků. 

 Významní světový výrobci těchto strojů využívají pohon vřetene pomocí integrovaných 

motorů přímo ve vřeteníku, proto je na základě stanovených maximálních řezných sil při 

hrubování zvolen synchronní vestavný vřetenový motor Mitsubishi SJ-PMB02215T-02, který 

má výkon 3,5 kW a max. kroutící moment 22,3 Nm, respektive 35 Nm v režimu S6-50%. Tento 

motor umožňuje přesné polohování vřetene, bez nutnosti použití přídavného motoru pro 

polohování a odpojovacího mechanismu tohoto motoru. Použitím vestavného motoru je tedy 

docíleno významného zjednodušení konstrukce vřeteníku, ale jsou zde zvýšené požadavky na 

chlazení tohoto motoru. 

 Důležitou částí návrhu vřeteníku je volba uložení vřetene, protože uložení má zásadní 

vliv na přesnost otáčivého pohybu. Vřeteno je uloženo do dvou ložiskových sad, kde každá tato 

sada obsahuje dvojici kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem uspořádaných zády k sobě (do 

“O“). Předpětí v ložiskových sadách je vyvoláno pomocí přesných pojistných matic. Toto 

uspořádání ložisek je doporučeno pro soustružnické stroje, ovšem vlivem teplotní dilatace 

vřetene může docházet ke zvýšenému namáhání ložiskových sad a samotného vřetene. Díky 

většímu zatížení přední ložiskové sady má tato sada nižší trvanlivost než sada zadní, tato 

trvanlivost má hodnotu 37000 hodin, což je plně dostačující, jelikož se běžně vyžaduje 

trvanlivost 20000 hodin. 

 Tuhost vřeteníku je důležitým parametrem vřeteníku, neboť ovlivňuje výrobní přesnost. 

Celková tuhost je s více jak 90 % dána tuhostí vřetene a ložiskových sad, proto je tubus 

vřeteníku uvažován jako absolutně tuhý. Tuhost je vypočtena analytickým způsobem            

(244,6 N/µm) a také pomocí metody konečných prvků (182 N/µm), rozdíl ve výsledcích je dán 

především významným zjednodušením tvaru vřetene při analytickém výpočtu, a proto je 

výsledek získaný pomocí MKP považován za přesnější a zcela dostačující. 

 Při pevnostní kontrole vřetene jsou kontrolovány nebezpečné průřezy vzhledem k MSP 

a MSÚ. Jako nejnebezpečnější průřez se ukázal průřez za přední ložiskovou sadou, kde je 

vřeteno opatřeno osazením. Koeficient bezpečnosti vzhledem k MSP v tomto místě je 26,6 a 

koeficient bezpečnosti vzhledem k MSÚ je zde 11,4. Z toho plyne, že vřeteno je značně 

naddimenzované, ovšem díky tomu disponuje velkou tuhostí. 

 Jako problematické se ukázalo nalezení vhodného upínače obrobků, který by umožnil 

upnutí maximální velikosti obrobku a umožnil provoz v maximálních otáčkách. Proto jsou 

zvoleny dva upínače, kde první je kleštinový upínač umožňující provoz v max. otáčkách při 

maximálním průměru obrobku 26 mm. Pro obrábění obrobků o větších průměrech, kde se 

nepředpokládá obrábění při max. otáčkách, je zvoleno silové sklíčidlo, jenž umožňuje provoz 

do otáček 8500 min-1. Tímto je docíleno větší univerzálnosti navrhnutého vřeteníku. 

Určitým nedostatkem této práce je absence podrobného návrhu hydraulického obvodu 

pro ovládání upínacího válce a také hydraulického obvodu pro chlazení vestavného motoru. 
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9 ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem vřeteníku malého soustruhu. V prvních 

dvou částech je definován vřeteník a jsou zde uvedeny hlavní požadavky, které jsou na něj 

kladeny jako např. vysoká přesnost chodu a vysoká tuhost. Dále jsou zde uvedeny a detailně 

popsány jednotlivé konstrukční prvky, ze kterých se vřeteník skládá jako uložení vřetene, pohon 

vřetene atd. Jsou zde uvedeny i periferie vřeteníku, do nichž patří např. mazaní ložisek, 

odměřování natočení a upínání obrobků. 

Následující část obsahuje přehled vybraných malých soustruhů dostupných na trhu, 

které jsou vybaveny vřeteníkem, jenž má podobné výkonnostní a otáčkové parametry jako jsou 

v zadání této práce. U těchto strojů je detailně popsán jejich vřeteník, především pak způsob 

náhonu vřetene a osy C. Jsou zde uvedeny podrobné parametry těchto vřeteníků, které slouží 

pro volbu parametrů, jenž jsou důležité pro konstrukční návrh. 

Samotnému konstrukčnímu návrhu předchází stanovení parametrů, které musí 

navrhovaný vřeteník splňovat. Kromě požadavků na výkon do 4 kW a otáčky 10000 min-1, 

které vyplívají ze zadání, je stanoven požadavek na maximální velikost obrobku (max. průměr 

60 mm a max. délka 100 mm). Dále je stanoven požadavek na polohování vřetene v ose C, 

možnost průchodu tyčového materiálu vřetenem a možnost automatické výměny obrobků. V 

této části je také proveden návrh konstrukčních variant, ze kterého je pomocí multikriteriální 

analýzy vybrána konstrukční varianta využívající pro pohon vestavný vřetenový motor. 

Další část je věnována technickým výpočtům navržené konstrukce. Jsou zde stanoveny 

technologické operace (hrubování a dokončování) a určeny řezné síly zatěžující vřeteno, které 

při těchto operacích vznikají. Z největšího zatížení, které nastává při hrubovací operaci, je 

zvolen vhodný synchronní vestavný motor, který umožňuje přesné polohování v ose C. Pro 

uložení vřetene je zvoleno uložení do dvou ložiskových sad, kde každá sada obsahuje dvojici 

kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem uspořádaných zády k sobě, tedy do “O“. Dále jsou 

určeny reakční síly působící v těchto ložiskových sadách a určena trvanlivost těchto sad. Pro 

mazání ložisek je zvoleno plastické mazivo, kde je domazávací interval stanoven na 22000 

hodin a z toho důvodu se po této době stanovuje servisní zásah za účelem domazání ložisek. 

Dále je v této části uveden výpočet tuhosti vřeteníku a stanovena optimální vzdálenost mezi 

ložisky. Pro kontrolu vřetene k mezním stavům pružnosti a únavy jsou provedeny pevnostní 

výpočty, kde nejmenší součinitel k MSP a MSÚ se vykytuje v místě osazení vřetene za přední 

sadou ložisek. Pro ověření výsledků z pevnostního výpočtu a z výpočtu deformace vřetene je 

provedena kontrola metodou konečných prvků. Tato metoda je využita i při modální analýze, 

která určuje vlastní frekvence vřetene. Tato analýza ukazuje, že provozní pásmo otáček vřetene 

(max. otáčky 10 000 min-1) se vyskytuje daleko pod první vlastní frekvencí, která nastává při 

1673,6 Hz, což odpovídá otáčkám 100 416 min-1. V této části je také uvedena volba upínačů 

obrobků, kde jsou zvoleny dva upínače. První je kleštinový upínač umožňující provoz v max. 

otáčkách při maximálním průměru obrobku 26 mm. Pro obrábění obrobků o větších průměrech, 

kde se nepředpokládá obrábění při max. otáčkách, je zvoleno silové sklíčidlo, které umožňuje 

provoz do otáček 8500 min-1. Pro ovládání těchto upínačů je zvolen vhodný hydraulický válec. 

Dále je vybrán vhodný snímač natočení vřetene. 

V poslední části této práce je podrobně popsána navržená konstrukce a její hlavní 

konstrukční uzly. Jsou zde také popsány periferie vřeteníku, jako chlazení motoru nebo snímání 
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teploty ložisek. Výsledkem práce je navrhnutý vřeteník malého soustruhu, který splňuje 

všechny požadavky definované v této práci. Parametry navrženého vřeteníku jsou uvedeny v 

tabulce 23. 

Tab 23)  Parametry navrženého vřeteníku 

Parametr Jednotka Hodnota 

Výkon kW 3,5 

Maximální výkon S6-50% kW 5,5 

Kroutící moment  Nm 22,3 

Maximální kroutící moment S6-50% Nm 35 

Maximální otáčky min-1 10 000 

Rozlišení osy C ° 0,003 

Přední konec vřetene - A2-4 

Tuhost vřeteníku při maximálním zatížení N/µm 183 

Max. průměr obrobku mm 60 

Max. průchod vřetenem mm 26 

Max. délka obrobku mm 100 

Průměr vřeteníku mm 238 

Délka vřeteníku  mm 772 
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11 SEZNAM ZKRATEK, SYMBOLŮ, OBRÁZKŮ A 

TABULEK 

11.1 Seznam zkratek 

MKP Metoda konečných prvků 

MSP Mezní stav pružnosti 

MSÚ Mezní stav únavy 

11.2 Seznam symbolů 

Symbol Jednotka Název 

a [mm] Vzdálenost mezi podpěrou A a předním koncem vřetene 

AA [mm.min-1] Otáčkové číslo ložiskové sady v podpoře A 

AB [mm.min-1] Otáčkové číslo ložiskové sady v podpoře B 

ap [mm] Hloubka záběru 

b [mm] Vzdálenost mezi podpěrami 

B [mm] Šířka ložiska 

bopt [mm] optimální vzdálenost mezi podpěrami 

C0A [kN] Základní statická únosnost ložiska A 

C0B [kN] Základní statická únosnost ložiska B 

C1 [-] Opravný součinitel pro předpětí třídy B 

C2 [-] Opravný součinitel pro hybridní ložiska 

C3 [-] Opravný součinitel pro vodorovnou orientaci hřídele 

C4 [-] Opravný součinitel pro zatížení ložiskové sady P < 0,05 C 

C5 [-] Opravný součinitel pro spolehlivost ložisek 90 % 

C6 [-] Opravný součinitel pro nízké proudění vzduchu ložiskem 

C7 [-] Opravný součinitel pro nízkou vlhkost 

C8 [-] Opravný součinitel pro provozní teplotu 70°C 

CA [kN] Základní dynamická únosnost ložiska A 

CB [kN] Základní dynamická únosnost ložiska B 

CsA [N] Dynamická únosnost ložiskové sady v podpoře A 

CsB [N] Dynamická únosnost ložiskové sady v podpoře B 

d [mm] Průměr díry ve vřetenu 

D1 [mm] Vnější průměr příruby 

D2 [mm] Vnější průměr v místě podpěry A 

D3 [mm] Vnější průměr v místě vrubu 2 

dA [mm] Vnitřní průměr ložiska A 
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DA [mm] Vnější průměr ložiska A 

dB [mm] Vnitřní průměr ložiska B 

DB [mm] Vnější průměr ložiska B 

Do,max [mm] Maximální průměr obrobku 

dsA [mm] Střední průměr ložiska A 

dsB [mm] Střední průměr ložiska B 

Dv1 [mm] Vnější průměr přední části vřetene 

Dv2 [mm] Vnější průměr zadní části vřetene 

Dw [mm] Průměr kuliček ložiska 

e [-] Ložiskový součinitel 

E [MPa] Modul pružnosti v tahu 

f [mm] Posuv na otáčku 

f0A [-] Výpočtový součinitel ložiskové sady v podpoře A 

f0B [-] Výpočtový součinitel ložiskové sady v podpoře B 

FAA [N] Axiální zatížení ložiskové sady v podpoře A 

FAB [N] Axiální zatížení ložiskové sady v podpoře B 

FAx [N] Reakční síla v podpoře A ve směru osy X 

FAy [N] Reakční síla v podpoře A ve směru osy Y 

FAz [N] Reakční síla v podpoře A ve směru osy Z 

FBx [N] Reakční síla v podpoře B ve směru osy X 

FBy [N] Reakční síla v podpoře B ve směru osy Y 

Fc [N] Řezná síla 

Ff [N] Posuvová (axiální) síla 

Fp [N] Pasivní (radiální) síla 

FR [N] Radiální zatěžující síla 

FRA [N] Radiální síla v podpoře A 

FRB [N] Radiální síla v podpoře B 

FRp [N] Radiální síla působící na přední konec vřetene 

fu [-] Součinitel únosnosti sady ložisek 

GBA [N] Předpětí třídy B ložiskové sady A 

GBB [N] Předpětí třídy B ložiskové sady B 

Gref [cm3] Referenční množství maziva v ložisku 

Ja [mm4] Kvadratický moment přední části vřetene 

Jb [mm4] Kvadratický moment zadní části vřetene 

ka [-] Součinitel vlivu jakosti povrchu 

kb [-] Součinitel vlivu velikosti tělesa 

KBA [N/µm] Axiální tuhost při předpětí B ložiskové sady A 

KBB [N/µm] Axiální tuhost při předpětí B ložiskové sady B 
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kc [MPa] Měrný řezný odpor materiálu 

kc [-] Součinitel vlivu způsobu zatěžování 

kd [-] Součinitel vlivu teploty 

ke [-] Součinitel spolehlivosti 

kf [-] Součinitel zahrnující další vlivy 

kMSP [-] Součinitel bezpečnosti vzhledem k MSP v místě podpory A 

kMSP1 [-] Součinitel bezpečnosti vzhledem k MSP v místě vrubu 1 

kMSP2 [-] Součinitel bezpečnosti vzhledem k MSP v místě vrubu 2 

kMSÚ [-] Součinitel bezpečnosti vzhledem k MSÚ 

KRA [N/µm] Radiální tuhost ložiskové sady v podpoře A 

KRB [N/µm] Radiální tuhost ložiskové sady v podpoře B 

KVŘ [N/µm] Tuhost vřeteníku 

L10hA [hod] Trvanlivost ložiskové sady v podpoře A 

L10hB [hod] Trvanlivost ložiskové sady v podpoře B 

lo,max [mm] Maximální délka obrobku 

lsk [mm] Délka sklíčidla 

lv [mm] Vzdálenost vyložení řezných sil 

Mc [Nm] Řezný moment 

Mc,max [Nm] Maximální řezný moment 

Mm,min [Nm] Minimální potřebný kroutící moment motoru 

Mmax [Nm] Maximální kroutící moment motoru S6-50%  

Mn [Nm] Nominální kroutící moment motoru 

Mo [Nm] Ohybový moment v místě podpory A 

Mo1 [Nm] Ohybový moment v místě vrubu 1 

Mo2 [Nm] Ohybový moment v místě vrubu 2 

Mov [Nm] Ohybový moment na předním konci vřetene 

n [min-1] Otáčky 

nAmax [min-1] Maximální přípustné otáčky ložiskové sady v podpoře A 

nBmax [min-1] Maximální přípustné otáčky ložiskové sady v podpoře B 

nLmaxA [min-1] Maximální otáčky při mazání plastickým mazivem ložiska A 

nLmaxB [min-1] Maximální otáčky při mazání plastickým mazivem ložiska B 

nmax [min-1] Maximální otáčky motoru 

nn [min-1] Nominální otáčky motoru 

PA [N] Ekvivalentní zatížení ložiskové sady v podpoře A 

PB [N] Ekvivalentní zatížení ložiskové sady v podpoře B 

Pc [kW] Řezný výkon 

Pmax [kW] Maximální výkon motoru S6-50% 

Pm,min [kW] Minimální potřebný výkon motoru 



 

84 

 

Pn [kW] Nominální výkon motoru 

r1 [mm] Poloměr vrubu 1 

r2 [mm] Poloměr vrubu 2 

Re [MPa] Mez kluzu 

Rm [MPa] Mez pevnosti 

tf [hod] Základní domazávací interval 

Tr [hod] Domazávací interval 

vc [m.min-1] Řezná rychlost 

Wk [mm3] Modul průřezu v krutu v místě podpory A 

Wk2 [mm3] Modul průřezu v krutu v místě vrubu 2 

Wo [mm3] Modul průřezu v ohybu v místě podpory A 

Wo2 [mm3] Modul průřezu v ohybu v místě vrubu 2 

x1 [mm] Vzdálenost vrubu 1 od předního konce vřetena 

X2 [-] Radiální součinitel ložiskové sady 

x2 [mm] Vzdálenost vrubu 2 od podpěry A 

Y1 [-] Axiální součinitel ložiskové sady 

Y2 [-] Axiální součinitel ložiskové sady 

z [-] Počet kuliček ložiska 

α [°] Stykový úhel ložiska 

αo1 [-] Součinitel tvaru pro ohyb v místě vrubu 1 

αo2 [-] Součinitel tvaru pro ohyb v místě vrubu 2 

ατ1 [-] Součinitel tvaru pro krut v místě vrubu 1 

ατ2 [-] Součinitel tvaru pro krut v místě vrubu 2 

βo [-] Součinitel vrubu pro ohyb 

βτ [-] Součinitel vrubu pro krut 

δC [µm] Celková deformace předního konce vřetene 

δCopt [µm] Celková deformace předního konce vřetene při optimální 

vzdálenosti mezi podpěrami 

δL [µm] Deformace na předním konci vřetene způsobená deformací 

ložisek 

δLA [µm] Deformace ložiskové sady v podpoře A 

δLB [µm] Deformace ložiskové sady v podpoře B 

δOmax [µm] Maximální radiální házení obrobku 

δV [µm] Deformace předního konce vřetene od ohybových momentů 

ηL [-] Účinnost kuličkového ložiska 

σ [MPa] Napětí od ohybového momentu v místě podpory A 

σ*
Co [MPa] Korigovaná mez únavy 

σ1 [MPa] Napětí od ohybového momentu v místě vrubu 1 
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σ2 [MPa] Napětí od ohybového momentu v místě vrubu 2 

σa,red [MPa] Amplituda redukovaného napětí 

σCo [MPa] Mez únavy za rotace 

σm,red [MPa] Redukované střední napětí 

σRed [MPa] Redukované napětí v místě podpory A 

σRed1 [MPa] Redukované napětí v místě vrubu 1 

σRed2 [MPa] Redukované napětí v místě vrubu 2 

τ [MPa] Napětí vyvolané kroutícím momentem v místě podpory A 

τ1 [MPa] Napětí vyvolané kroutícím momentem v místě vrubu 1 

τ2 [MPa] Napětí vyvolané kroutícím momentem v místě vrubu 2 

υ [-] Poissonův poměr 
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