
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY
INSTITUTE OF PRODUCTION MACHINES, SYSTEMS AND ROBOTICS

KONSTRUKCE DVOUOSÉHO SUPORTU
VÍCEVŘETENOVÉHO SOUSTRUŽNICKÉHO AUTOMATU
DESIGN OF A TWO-AXIS MULTI-SPINDLE LATHE CARRIAGE

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Jiří Sedlář

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. Petr Hadraba

BRNO 2021





Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně / Technická 2896/2 / 616 69 / Brno

 

Zadání diplomové práce
Ústav: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
 

Student: Bc. Jiří Sedlář
 

Studijní program: Strojní inženýrství
 

Studijní obor: Výrobní stroje, systémy a roboty
 

Vedoucí práce: Ing. Petr Hadraba
 

Akademický rok: 2020/21
 
 
Ředitel  ústavu  Vám  v  souladu  se  zákonem  č.111/1998  o  vysokých  školách  a  se  Studijním
a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma diplomové práce:

Konstrukce dvouosého suportu vícevřetenového soustružnického
automatu

Stručná charakteristika problematiky úkolu:

Základním  požadavkem  na  suport  vícevřetenového  soustružnického  automatu  je  stabilita  vůči
samobuzeným vibracím při  obrábění.  Cílem práce je tedy na základě rešerše dané problematiky
a vlastního rozboru vlastní konstrukční řešení.

Cíle diplomové práce:

Rozbor současného stavu vědy a techniky u řešené problematiky.
Systémový rozbor řešené problematiky, návrh a zdůvodnění zvoleného způsobu řešení zadaného
úkolu.
Návrh  variant  konstrukce  suportu,  zdůvodnění  výběru  varianty  řešení,  včetně  jeho  technických
parametrů.
Potřebné technické výpočty.
Výkres sestavy, kusovník a min. 5 výkresů vyráběných dílů.
Komentář k přiložené výkresové dokumentaci.
Závěry a doporučení pro praxi.

Seznam doporučené literatury:

MAREK, Jiří. Konstrukce CNC obráběcích strojů IV.0. Praha: MM publishing, 2018. MM speciál. ISBN
978-80-906310-8-3.

BORSKÝ, Václav. Základy stavby obráběcích strojů. 2. přeprac. vyd. Brno: Vysoké učení technické,
1991.



Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně / Technická 2896/2 / 616 69 / Brno

SOUČEK, Pavel a Antonín BUBÁK. Vybrané statě z kmitání v pohonech výrobních strojů. V Praze:
České vysoké učení technické, 2008. ISBN 978-80-01-04048-5.

 
 
Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2020/21
 
 
 

V Brně, dne
 
 
 

L. S.
 
 
 
 

     

 
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.

ředitel ústavu
 

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
děkan fakulty

 



 

 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá konstrukcí dvouosého suportu vícevřetenového soustružnického 

automatu. V první částí je vypracovaná rešerše a na jejím základě jsou navrženy varianty 

možných konstrukčních řešení. Po výběru nejlépe hodnocené varianty práce dále pokračuje 

potřebnými technickými výpočty hlavních konstrukčních uzlů. Jedná se o synchronní 

servomotor, kuličkový šroub, lineární vedení a ložisko. Samotná konstrukce probíhala 

souběžně s výpočty a výsledný model byl podroben analýze z hlediska dynamické stability. 

Hlavními body analýzy bylo nalezení vlastních frekvencí sestavy a zjištění amplitud kmitu 

vzniklých od harmonické budicí síly. Závěrem byly vypracovány Lobe diagramy pro operaci 

zapichování a podélné soustružení. 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the design of a two-axis multi-spindle lathe carriage. In the first 

part, there is made a research, and its aim is to find possible variants of design solutions. After 

the best rated variant was selected, the thesis further continues with the necessary technical 

calculations of the main design nodes such as a synchronous servomotor, ball screw, linear 

guide and bearing. The design itself was carried out with regard to calculations and the resulting 

model was examined in terms of dynamic stability. The subject of examination was to find the 

natural frequencies of the assembly and to determine the amplitudes of the oscillations which 

arise from the harmonic excitation force. Finally, Lobe diagrams for grooving and longitudinal 

turning operations were drawn. 
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1 ÚVOD 

Žijeme ve velmi dynamickém a stále rozvíjejícím se světě. Ale pokud se ohlédneme zpět do 

minulosti, bylo tomu tak vždy. Rozdílem je odlišnost výzev a problémů, kterým musíme čelit. 

Společnost se v posledních desítkách let čím dál více ubírá ke konzumnímu stylu života a to 

dává vzniknout masové poptávce produktů v řádech i milionů kusů ročně.  

 Výroba sériových produktů je již téměř vždy uskutečňována moderními technologiemi 

založenými na počítačem řízených hardwarech. Jedním z těchto zařízení a velmi komplexní 

jednotkou je CNC soustružnický vícevřetenový automat. Jedná se o obráběcí stroj s několika 

vřeteny, kde polotovarem je tyčový materiál, většinou kruhového průřezu s průměrem 

zejména do několika desítek milimetrů. Důkazem komplexnosti stroje je i široké portfolio 

technologických operací, kterými vícevřetenové automaty disponují. 

Podstatným konstrukčním uzlem a také předmětem této práce je zajištění pohybu 

nástroje vůči obrobku či naopak. Lineární nebo rotační pohyb vykonává soustava prvků složená 

z vedení, pohonu a ve většině případů i z převodové soustavy. Případ lineárního pohybu se 

v obráběcích strojích realizuje elektromechanickou posuvovou soustavou nebo náhonem 

lineárním servopohonem. Dříve se s velkou oblibou aplikovalo hydrodynamické kluzné vedení, 

to však s sebou nese spoustu nevýhod a trend pokračuje směrem k nahrazování těchto 

zastaralých typů vedení. Achillovou patou hydrodynamických vedení je vůle a velký součinitel 

především statického tření. Následkem je špatná přesnost polohování a vznikající trhavé 

pohyby soustavy. 

Základním požadavkem CNC vícevřetenových soustružnických automatů je výkonnost, 

spolehlivost, efektivita a přesnost. Značně omezujícím faktorem těchto požadavků je vznikající 

samobuzené kmitání během řezného procesu. Limituje je zejména maximální možný průřez 

odebírané třísky, jelikož s menším možným úběrem materiálu se prodlužuje celkový čas 

operace. Vibrace mají také neblahý vliv na opotřebení a životnost nástroje. Konstruktéři 

obráběcích strojů se tedy snaží posouvat stavy nestabilního řezného procesu tam, kde nebudou 

nijak omezovat technologické podmínky operací. V dnešní době existují softwary k simulaci 

a následnému posouzení dynamické stability stroje, což podstatně šetří čas i peníze vynaložené 

na konstrukci.  

Konstrukce dvouosého suportu bude určena pro vícevřetenový automat TMZ642CNC 

společnosti Tajmac-ZPS. Stávající suport je řešen s hydrodynamickým kluzným vedením, který 

se potýká s problémy zmíněnými výše. Dalším problémem je i nutnost technologie 

zaškrabávání kontaktních ploch, protože postupně ubývá kvalifikovaných pracovníků se 

znalostí této technologie. 

Motivací ke zvolení tohoto tématu byl pro mne konstrukční charakter práce. Během 

studia jsem po nějakou dobu pracoval jako konstruktér. To mi poskytlo dobrý základ jak pro 

práci s 3D softwary, tak i znalost, jak přistoupit k řešení daného úkolu. Druhým důvodem je 

fakt, že v blízkosti mého bydliště se nachází dvě společnosti se zaměřením na obráběcí stroje. 

Získané znalosti bych tedy mohl potenciálně využít. V neposlední řadě je to i výzva, protože se 

jedná o konstrukci v oblasti přesných obráběcích strojů, a toto odvětví patří mezi ty, kde jsou 

vyžadovány jedny z největších nároků na kvalitu. 
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2 VÍCEVŘETENOVÉ SOUSTRUŽNICKÉ AUTOMATY 

 Vícevřetenové soustružnické automaty jsou číslicově, dříve spíše vačkově, řízená 

obráběcí centra určená k sériové výrobě rotačních součástí z tyčového polotovaru. Stroje 

obvykle obsahují čtyři, pět, šest, osm nebo dvanáct hlavních vřeten. Rozmístění těchto vřeten 

je po obvodu rotačního bubnu. Pootočením vřetenového bubnu se změní pozice každého 

vřetena. Jednotlivé pozice vřeten jsou vybaveny příčnými, křížovými a podélnými suporty, 

popřípadě Pick-up vřetenem pro obrábění ze strany úpichu.  

Obrobek postupně projde přes všechny pozice, kde jsou provedeny požadované 

technologické operace, a to od podélného a čelního soustružení, vrtání, vystružování, řezání 

závitu, upichování a také frézování různých profilů pomocí přídavného vřetene na jednom ze 

suportů [1] [2]. 

Konstrukční řešení vícevřetenových automatů je ve své podstatě plně podřízeno jejich 

prioritnímu nasazení v hromadné a velkosériové výrobě. Rozdělení celého výrobního procesu 

na kratší operace přináší jejich největší výhodu. Proces obrábění probíhá na všech vřetenech 

současně a při pootočení vřeten (během jednoho taktu stroje), které nastává po dokončení 

nejdéle trvající operace (v řádech několika jednotek sekund), dochází k dokončení jednoho 

výrobku. Tímto je zaručena vysoká produktivita a efektivita soustružnických automatů [1] [2]. 

 Využívají se na výrobu dílů pro širokou škálu průmyslových odvětví. Například jde 

o regulační ventily, bity šroubováků, mnoho spojovacích dílů jako jsou stavěcí šrouby, šrouby 

s válcovou hlavou, šrouby se čtvercovou hlavou, pro automobilový průmysl jsou to tlumiče 

nárazů, jehlové ventily, součásti zapalovacích svíček a mnoho dalších (viz obr. 2) [1] [2]. 

Obr. 1) Popis soustružnického vícevřetenového automatu TMZ642CNC [57]. 

Obr. 2) Produkty vyráběné na vícevřetenových automatech společnosti Schütte, Tajmac-ZPS a Index [15] [57] [13]. 
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2.1 Hlavní komponenty stroje 

V následující části jsou popsány klíčové konstrukční uzly stroje. Některé tyto uzly jsou 

konkretizovány pro stroj TMZ642CNC (viz obr. 1). Struktura stroje a konstrukční řešení 

jednotlivých komponent jiných výrobců se liší.  

2.1.1 Řídicí systém Sinumerik 840D 

O řízení stroje se stará řídicí systém Sinumerik 840D společně s digitálním měničem Simodrive 

a PLC automatem Simatic S7-300. Jedná se o kompletní digitální řešení vhodné pro složité 

obráběcí funkce s vysokou úrovní dynamiky a přesností. Řídicí systém pojme až 31 os/vřeten. 

Systémová platforma Sinumerik je vhodná pro téměř všechny technologie jako je soustružení, 

vrtání, frézování, technologie laserů atd. Připojení do sítě je pomocí řady napájecích modulů, 

které poskytují 600 V stejnosměrného napětí [3]. 

2.1.2 Vřetena 

Vřetena jsou paralelně uložena ve vřetenovém bubnu a naháněna servomotory. Motory jsou 

umístěny zvlášť na druhé straně pracovního stroje, kde nijak neovlivňují tepelnou stabilitu 

stroje, zejména bubnu a vřeten. Přenos výkonu z motorů na samotné vřetena začíná převodem 

z hřídele motoru na předlohovou hřídel ozubeným řemenem. Předlohové hřídele jsou 

rovnoběžně umístěny kolem centrálních hřídelí a spojeny ozubeným převodem. Centrální hřídel 

je vyrobena z uhlíkových vláken spojených syntetickou pryskyřicí a osazena ozubeným kolem, 

které přenáší krouticí moment na finální vřeteno. Výhodou je možnost ovládání otáček každého 

vřetena nezávisle na druhém, tedy každé vřeteno má svůj vlastní pohon a centrální 

a předlohovou hřídel. Vřetena mají obvykle možnost polohování v ose C. Kinematika přenosu 

krouticího momentu z motoru na vřeteno je vyobrazena na obr. 3 [4]. 

2.1.3 Vřetenový buben 

Dalo by se říct, že vřetenový buben je jakýmsi srdcem celého stroje. Představuje jeden 

z nejobtížnějších konstrukčních uzlů těchto strojů. Je potřeba co nejvíce minimalizovat teplotní 

ovlivnění na tento element. Zajištění bubnu je většinou dosaženo třemi ozubenými věnci, jeden 

se nachází na čele bubnu osazen Hirthovým ozubením sloužící pro zajištění a zpevnění polohy 

bubnu. Vnější ozubený věnec je uložen v tělese vřetenové skříně a určuje jeho základní 

ustavení. Vnitřní ozubený věnec je na pevno připojen s čelem bubnu. Zpevňovací věnec je 

Obr. 3) Přenos krouticího momentu ze synchronního servomotoru na vřeteno [58]. 
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osově pohyblivý a je v záběru čelně s dvěma ostatními věnci. Přesná poloha je dosažena 

přitlačením a zapadnutím ozubených věnců do sebe [5]. 

2.1.4 Pick-up vřeteno 

Dílec během upnutí v hlavním vřetenu není možné obrábět ze strany úpichu. K tomu slouží 

Pick-up systém se dvěma vřeteny s řízenými otáčkami a hydraulickým upínáním umístěnými 

naproti poslední pozice obrábění. Jedno z vřeten provádí finální technologické operace ze 

strany úpichu, zatímco druhé z nich přeupíná dílec z hlavního vřetena. Vřetena jsou situována 

na otočném bubínku a po dokončení obrábění se jejich funkce vymění otočením o 180°  [5]. 

2.1.5 Upínání nástroje 

Dvě význačné časové ztráty procesu obrábění jsou upínaní a seřizování nástroje. Upínače jsou 

tedy důležitým komponentem mezi nástrojem a strojem a mají významný vliv na výsledek 

obrábění a efektivitu celého procesu. Upínací systém by měl být schopen tlumit vibrace, mít 

vysokou přesnost opakování, jednoduchý systém seřízení z důvodu horšího přístupu do 

pracovního prostoru stroje a měl být vybaven rozvodem pro přívod procesní kapaliny do místa 

řezu skrz řezný nástroj. V současné době jsou používány rychloupínací systémy Capto, 

Kennametal, VDI nebo W&F Micro quick-change systém (viz obr. 4), který umožňuje 

opakovatelnost výměny do dvou mikronů [6] [7]. 

2.1.6 Suporty 

Nedílnou součástí vřeten vícevřetenových automatů jsou bezpochyby příčné, křížové a podélné 

suporty, na kterých je umístěn upínač s nástrojem pohybující se v lineárních osách X (příčné), 

Z (křížové) a W (podélné). Jsou spojovacím elementem mezi nástrojem a ložem a zachycují 

a přenáší síly vzniklé během obrábění. Příčný a křížový suport se u Tajmacu ZPS nachází na 

jednom tělese a tvoří spolu dvouosý suport pro příčné soustružení, zapichování, čelní i podélné 

soustružení, upichování, frézování atd. Podélné suporty jsou určeny na podélné soustružení 

válcových ploch, vrtání, vyvrtávání, vystružování nebo řezání závitů. Základním požadavkem 

na suport je stabilita vůči samobuzeným vibracím při obrábění, tuhost v ohybu a kroucení, 

přesnost polohování, ale také styková tuhost spojení jednotlivých součástí [5]. 

2.1.7 Rám 

Rám stroje je základním konstrukčním a nosným prvkem s dobrou statickou a dynamickou 

tuhostí v ohybu a kroucení. To je dosaženo pomocí vhodného a nejlépe uzavřeného tvaru rámu 

vyztuženého žebry. Dále musí být konstruován tak, aby umožnil hladký odvod třísek pro 

zamezení přenosu tepla z procesu obrábění na jiné součásti. Vodicí a všechny náchylné prvky 

jsou zakrytovány proti případnému znečištění a následnému poškození. Protože se jedná 

o nejrozměrnější část stroje, důležitým aspektem je hospodárné využití materiálu, proto musí 

být rám navržen pro jednoduchou a levnou výrobu. Materiálem je většinou šedá litina nebo jiné 

konstrukční materiály s dobrou tuhostí a tlumením vibrací [5]. 

Obr. 4) Upínání nástroje W&F Micro quick-change systém [7]. 
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2.1.8 Automatické podavače tyčového materiálu 

Podavače tyčí jsou volitelným příslušenstvím a umožňují stroji dosáhnout maximální výkon 

a produktivitu výrobního procesu. Zkracují čas potřebný pro řezání materiálu, manipulaci 

s ním, ale také zrychlují výrobu jednotlivých dílců. Obstarávají automatické zakládání tyčí ze 

zásobníku a spolehlivou komunikaci s obráběcím strojem.  Rozpětí průměrů tyčového 

materiálu je od 0,8 mm až po 100 mm [8]. 

2.2 Přední výrobci vícevřetenových automatů 

Jelikož jsou tyto stroje velmi náročný komplexní konstrukční celek, v čemž se odráží vysoké 

finanční náklady na vývoj, konstrukci a výrobu, existuje ne zrovna velké množství výrobců. Po 

průzkumu trhu lze vidět, že se hlavní konstrukční uzly jednotlivých společnosti mírně liší, 

zejména v oblasti řešení pohybu nástroje vůči obrobku, tedy suportu. 

2.2.1 Tajmac-ZPS 

Rodinou Baťů byla roku 1903 založena první strojnická dílna pro výrobu obuvi. V roce 1950, 

po znárodnění fy Baťa vzniká samostatný podnik Závody přesného strojírenství (ZPS) se čtyřmi 

tisíci zaměstnanci, o pět let později přichází ZPS na trh s prvním vícevřetenovým soustruhem. 

Další významný krok se odehrál roku 2000, kdy celou společnost přebírá nový majitel 

TAJMAC-MTM S.p.A. a její název se mění na TAJMAC-ZPS. Nyní firma zaměstnává 

přibližně 1200 pracovníků a je rozdělena na tři základní divize: vícevřetenové automaty 

(MORI-SAY), obráběcí centra a dlouhotočné automaty (MANURHIN KMX) [9] [10]. 

 Jedinečnou vlastností společnosti je její integrovaná struktura, která umožňuje úplnou 

kontrolu kvality v celém výrobním procesu, počínaje konstrukcí stroje, procházející tvorbou 

modelů a odlitků až po montáž a finální testování strojů. Každá fáze výrobního procesu se 

tedy odehrává uvnitř jedné firmy, tím je vždy zaručena kontrola kvality a výsledná kvalita 

produktu [10]. 

Vícevřetenové soustruhy MORI-SAY 

Soustruhy se zde rozdělují na dvě řady: 

Mechanické stroje řady AC – příčné, křížové, podélné suporty ovládány vačkami se 6 nebo 8 

vřeteny, jsou určené pro velkosériovou a hromadnou výrobu.  

  

Obr. 5) Výrobní divize společnosti Tajmac-ZPS [4]. 
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Numericky řízené stroje řady TMZ (obr. 6) – jedná se o plně řízené CNC stroje s 4, 6 nebo 8 

vřeteny. Uplatňují se především pro sériovou výrobu technologicky náročných výrobků [4]. 

Tradiční vačkové řízení mechanismů je stále o něco rychlejší než numerické řízení, 

avšak časem se snižuje zkušenost pracovníků v oblasti přesného vyladění a nastavení vaček 

mechanismu. 

Hlavní konstrukční uzly automatických soustruhů řady TMZ jsou popsány 

v kapitole 2.1. Co se týká dvouosého suportu, osy X a Z jsou řešeny lineárním kluzným 

rybinovým vedením a naháněny synchronním servomotorem přes letmo uložený kuličkový 

šroub. Soustava suportu neobsahuje žádnou převodovku. Vhodný poměr mezi otáčkami motoru 

a lineárním posuvem je zajištěn pouze pomocí stoupání kuličkového šroubu. Stávající 

řešení dvouosého suportu se nachází na obr. 7, kde se nachází i rám stroje, který je osazen šesti 

podobnými suporty [4]. 

2.2.2 Index Traub  

Pokud se bavíme o předních výrobcích, tak bezpochyby díky propracovanému marketingu 

nemůžeme přehlednou celosvětového výrobce Index Traub. Index-Werke byla založena v roce 

1914 s cílem produkce automatických soustruhů s revolverovou hlavou. Dnes je skupina Index 

a Traub jednou ze světových leaderů v oblasti výroby CNC automatických soustružnických 

strojů. Má po celém světě přibližně 80 závodů se sídlem v německém Esslingenu [11]. 

Obr. 6) Vícevřetenový automat TMZ642CNC [57]. 

Obr. 7) a) Dvouosý suport, b) rám stroje Tajmac-ZPS [4]. 
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Vedle sekce univerzálních soustruhů, soustružnicko-frézovacích center, produkčních 

soustruhů a mnoho dalšího, nabízí také šesti nebo osmi vřetenové automaty (viz obr. 8). Tyhle 

automaty nesou označení MS a kombinují výhody CNC technologie s výhodami vačkových 

strojů [12]. 

Konstruktéři suportů volili pro každou osu dva různé typy lineárního vedení. Na obr. 10 

lze vidět hydrostatické uložení válcového tělesa (stopky), díky němuž je umožněn lineární 

pohyb v ose Z a navíc rotace kolem osy C. V druhé ose X je voleno lineární valivé vedení. 

Hydrostatické uložení zaručí dobré tlumení, zatímco valivé vedení zaručí vysokou dynamiku 

a přesnost [13]. 

2.2.3 Schütte  

Společnost s centrálou v Kolíně nad Rýnem založená v roce 1880 je producentem 

vícevřetenových automatů a pětiosých CNC brusek. Filozofie firmy se opírá o tradici, zkušenost 

a inovaci [14]. 

Ze sekce soustruhů Schütte poskytuje výběr ze třech základních řad strojů.  Řada G 

(obr. 9) je rychlá, kompaktní a vačkově ovládaná se šesti nebo osmi vřeteny 

s průměrem polotovaru až 20 mm. Osy suportů jsou zde vedeny kluzným hydrodynamickým 

vedením [15] [16]. 

  

Obr. 8) a) Osmi vřetenový automat INDEX MS40-8 [13], b) vřetena a suporty stroje [59]. 

Obr. 9) Pracovní prostor řady G [16]. 
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  Stroje z řady PC jsou numericky řízené a disponují svou robustností a efektivitou. 

Na výběru je mezi šesti a osmi vřeteny, která pojmou tyčový polotovar o průměru až 51 mm. 

Lineární vedení suportů jsou zde řešena na stejném principu jako u řady G, ale pohon je 

servo-hydraulický [15].  

Poslední, nejvíce sofistikovanou řadou, je řada SCX uzpůsobená pro velkou modularitu 

a flexibilitu. Rozsáhlost této řady dokazuje možnost řídit až 78 os, z toho je 6 nebo 8 vřeten ve 

vřetenovém bubnu s možností upnutí až 51milimetrového průměru.  

 Osy X křížových stolů jsou vedeny hydrostaticky přes valivá vedení. Osy Z jsou 

konstruovány jako válcové (stopkové). Každá pozice může být doplněna také osou Y. Díky 

rotaci celé jednotky kolem osy C a pohonu nástroje je možná rychlá změna nástroje, vrtání či 

frézování. Uvnitř pracovního prostoru nenalezneme žádné pohony, kabely a další prvky, které 

by omezovaly snadný odvod třísek nebo pohodlný přístup k nástrojům (viz obr. 10 a 11) [17]. 

2.2.4 Tornos 

Tornos je společnost s více než 125letou historií se sídlem ve Švýcarsku. Primárně se zabývá 

výrobou CNC dlouhotočných automatů do velikosti součásti 36 mm v průměru, obráběcími 

centry pro komplexní tvary o objemu přibližně 1 dm3 a vícevřetenovými automaty. 

Vícevřetenové automaty nesou označení MultiSwiss (obr. 15). Poskytují konfigurace se 

6 nebo 8 vřeteny a mohou obrábět dílec o maximálním průměru 32 mm [18]. 

 Firma se v oblasti multivřetenových strojů nejvíce prezentuje užitím torzního motoru 

k polohování vřetenového bubnu, které zrychluje jeho ustavení do polohy. Dále řeší uložení 

hlavních vřeten hydrostaticky a zároveň vřetena vykonávají posuv v ose Z. Hydrostatické 

uložení výrazně tlumí vibrace od obrábění a tím zvyšuje životnost nástroje až o 30 %. 

Obr. 10) Pohyby hlavy křížového suportu 

společnosti Schütte řady SCX  [17]. 
Obr. 11) Prostornost pracovního prostoru 

stroje řady SCX [17]. 

Obr. 12) Design soustružnického automatu Tornos MultiSwiss 8x26 [19]. 
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Termostabilita celého jádra stroje ±0.5 stupně kladně přispívá k přesnosti obrobku [19]. 

Vlastnosti a kinematika stroje je zobrazena na obr. 13. 

Hlavními zákazníky jsou dodavatelé dílů do leteckého, mikroelektronického, 

automobilního a zdravotnického průmyslu. Nelze také přehlédnou propracovanost celého 

designu strojů [19]. 

2.2.5 Metra  

Španělská společnost Metra se již 25 let zabývá produkcí vícevřetenových automatů. Nabízí tři 

mírně odlišné numericky řízené skupiny strojů (CNX, CXZ a CXZ Chuck) ve variantách 6 nebo 

8 hlavních vřeten. Rozpětí upínání polotovaru je od malých průměrů 16 mm až po velké 

průměry 145 mm [20]. 

 Z níže uvedeného obr. 14a, na kterém jsou zobrazeny suporty v pracovním prostoru, lze 

odhadnout jejich konstrukci. Osy v podélném i příčném směru (X a Z) mají kluzné rybinové 

vedení s kuličkovým šroubem a se servomotorem. Vřetena jsou polohovatelná v ose C (možné 

radiální vrtání a frézování). Servomotory se zdají být zpřevodovány.  

 Na trhu lze nalézt další výrobce jako je např japonská společnost Shimada, americký 

Davenport nebo společnost Wickman se sídlem v Anglii, která nyní patří pod skupinu Tajmac 

Group.

Obr. 13) a) Popis soustružnického automatu Tornos, b) kinematika stroje [19]. 

Obr. 14) a) Pracovní prostor stroje Metra CXZ, b) Metra 6.35 CNX s aut. podavačem [20]. 
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3 DVOUOSÝ SUPORT 

Lineární neboli translační pohyby patří mezi nejzákladnější pohyby každého obráběcího stroje. 

V případě soustružnického automatu jsou to pohyby nástroje nebo obrobku ve směru řezné 

rychlosti, posuvy ve směru kolmém k řezné rychlosti a také vedlejší pohyby k oddálení nebo 

přiblížení nástroje k obrobku [21]. 

Skladba suportu lineární posuvové soustavy záleží na způsobu a velikosti zatěžování, 

velikosti zdvihu, požadované přesnosti, požadavku tlumit vibrace, čistotě prostředí, 

zástavbových rozměrech a v neposlední řadě na finanční náročnosti. 

Mnoho dílů je možné zakoupit u subdodavatelů. Konstrukce se tím pádem redukuje na 

výběr vhodných prvků z katalogů. Každá společnost většinou nabízí ke svým produktům 

základní výpočty, podle kterých je možné zkontrolovat správnost konstruktérovy volby. 

Základem úspěšného výběru je co nejpřesnější předdefinování zatěžování celé soustavy [22]. 

Typy vedení a další nepostradatelné elementy lineární posuvové soustavy jsou vyobrazeny 

na obr. 15.  

3.1 Servopohony obráběcích strojů 

Jedná se o pohony sloužící jako zdroj řízeného pohybu servomechanismů. Na trhu můžeme 

nalézt servopohony pneumatické, hydraulické a elektrické. Všechny mají své výhody 

a nevýhody, ale pro oblast přesných obráběcích strojů jsou nejvíce využívány elektrické [23]. 

 Vývoj stavby strojů z mechanické stránky není dnes tak markantní, jako vývoj 

elektroniky a řídicí výpočetní techniky. Na obráběcí stroje jsou vyvíjeny vysoké nároky na 

rozsah a přesnost regulace. Jelikož mechanické převody jsou pomalu na hranici svých možností 

a každý sebemenší pokrok je velmi technologicky a finančně náročný, největší dynamický 

vývoj lze pozorovat na regulačních pohonech posuvů. Ke skokovému zvýšení kvality přinesl 

přechod z kartáčových motorů na motory bezkartáčové. Dnes se tedy z velké části používají 

bezkartáčové synchronní elektromotory [24].  

  

Obr. 15) Základní rozdělení konstrukčních elementů lineární posuvové soustavy [5]. 
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3.1.1 Elektrické servopohony 

 Elektrický servopohon je regulační pohon, který se skládá z jednoho nebo více elektrických 

motorů, napájecích výkonových měničů a regulačních a řídicích obvodů. Na rozdíl od 

klasických elektrických pohonů, servopohony musí vždy pracovat v uzavřené regulační 

smyčce. Regulační smyčka disponuje zpětnou rychlostní a většinou i polohovou vazbou. Jsou 

na ně kladené vysoké nároky na přesnost a rychlost regulace. Spolehlivost je vyžadována kvůli 

velmi častému použití v automatizovaných soustavách [25]. Schéma mechatronického systému 

je na obr. 16. 

 Elektrické servopohony sestávají zejména z rotačního asynchronního, synchronního 

nebo stejnosměrného motoru. Dnes jsou rotační motory často nahrazovány lineárními pohony 

tam, kde se obrábí především malými silami a kde je vyžadována vysoká dynamika, tedy 

u technologie HSC [24]. 

Požadavky na servopohony pracovních strojů: 

• vysoká dynamika, 

• odolnost vůči poruchovým stavům signálům, 

• malá ustálená odchylka, 

• nepravidelnost přechodových jevů (rozběh a zastavení), 

• odolnost vůči působícím silám, 

• dostatečná velikost síly. 

Asynchronní motor 

 Pracuje s jednofázovým nebo trojfázovým střídavým proudem, který vytváří točivé synchronní 

magnetické pole pomocí vinutí uložené ve statoru motoru. Rotor motoru má jiné otáčky než 

otáčivé magnetické pole a je tímto polem unášen. Rozdíl těchto hodnot udává skluz. Podle 

provedení rotoru se dají rozdělit na stroje kroužkové (s vinutým rotorem) a na stroje nakrátko 

(s klecí) [26]. Popis součástí asynchronního motoru je uveden na obr. 17a. 

 Synchronní motor 

Jak je již z názvu patrné, rotor synchronního motoru udržuje stejnou rychlost otáček jako 

otáčivé magnetické pole statoru. V posledních letech se výrazně rozšiřují synchronní stroje 

s permanentními magnety vsazenými do rotoru. Nahrazují především stejnosměrné 

pohony [27]. Rozlišují se dvě konstrukční varianty, rotory s vyniklými póly a hladké 

rotory. Součástí synchronního motoru jsou popsány na obr. 17b. 

  

Obr. 16) Subsystémy mechatronického systému [25]. 
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 Výhody motorů s permanentními magnety oproti stejnosměrným motorům [27]: 

• menší objem, hmotnost a moment setrvačnosti, 

• možnost přímého použití bez převodovky, 

• velká momentová přetížitelnost, 

• vyšší účinnost. 

Nevýhodou pak je vyšší cena, složitější konstrukce, technologie výroby, nemožnost stroj 

odbudit a vznik ztrát vířivými proudy [27].  

Společnost Siemens nabízí z oblasti synchronních servomotorů s permanentními 

magnety motory řady 1FK7 a 1FT6 (obr. 18b). Tyto pohony poskytují vysoký dynamický 

výkon, univerzálnost, flexibilitu a velký rozsah vybavení. Pozadu nezaostává ani konkurenční 

německá firma SEW Eurodrive, v jejímž sortimentu nalezneme synchronní servomotory řady 

CMP a CM pro vysoké zátěže a velkou dynamiku [28] [29].  

  

Obr. 17) Popis a) asynchronního motoru [31], b) synchronního motoru s permanentními magnety [26]. 

Obr. 18) Synchronní servomotory s vysokou dynamikou: a) SEW řady CMP [28], b) Siemens IFK7 a IFT6  [29]. 
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3.1.2 Elektrické lineární servopohony 

 Konstrukce elektrických lineárních servopohonů je založena na principu rozvinutí rotoru 

a statoru, nejčastěji synchronního motoru (vyrábí se i asynchronní). Zdroj energie je připojen 

na jezdec (stator, primární část motoru) a po vytvoření magnetického pole jezdec reaguje 

s magnetickým polem permanentních magnetů rotoru (sekundární část motoru). Popis 

lineárního servopohonu je uveden na obr. 19. 

Lineární motory s jejich bezkontaktním přenosem energie a se stále klesajícími 

výrobními náklady ve spojení s výbornou přesností polohování, dynamikou, opakovatelností, 

jednoduchou regulací a energetickou efektivností nalézají nové oblasti použití. Další 

znamenitou výhodou je absence přídavných převodových mechanismů, dochází tedy ke snížení 

setrvačných hmot a vůlí [30] [31]. 

Díky těmto přednostem se efektivně využívají u manipulačních zařízení, polygrafických 

strojů, v potravinářském a farmaceutickém průmyslu pro pohon balicích a plnicích linek, 

u laserových a plazmových vypalovaček, ve vysoce rychlostních a přesných obráběcích strojích 

atd. Aby byla vytvořena větší síla, mohou být pohony zdvojeny, ale řídí se a napájí jako jeden 

motor [30] [31]. 

 Absence převodových mechanismů je předností, ale zároveň i nevýhodou. Pro vyšší 

zatížení je jedinou cestou volba vyššího výkonu motoru. Dalším neduhem je špatný odvod 

odpadních materiálů, velké zahřívání při malých rychlostech a samovolný doběh při výpadku 

proudu [30] [31]. 

3.1.3 Krokový motor 

Je to synchronní točivý stroj, kde magnetické pole vzniká postupným napájením pólových 

dvojic, většinou stejnosměrným napětím. Přesnost neboli také velikost jednoho kroku závisí na 

počtu pólových dvojic a způsobu ovládání. Nejčastěji je velikost jednoho kroku rovna 

1,8 stupně, to odpovídá 200 krokům na jednu otáčku [32]. Konstrukce krokového motoru je 

uvedena na obr. 20. 

Velkou výhodou tohoto typu pohonu je, že nemusí být řízen se zpětnou polohovou 

vazbou. To v porovnání se servopohony výrazně snižuje jejich cenu, a to až o třetinu. Pokud 

se však použijí se zpětnou vazbou od zátěže motoru, jejich výkonnost se vyrovnává 

servopohonům [32]. 

Obr. 19) Popis elektrického lineárního servopohonu: 1) lineární vedení, 2) odměřovací systém, 3) energetický řetěz 

s napájecím kabelem, 4) saně a strojní část, 5) primární část synchronního motoru, 6) sekundární část s permanentními motory 

[61]. 
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S rostoucími otáčkami klesá moment pohonu. To velmi často ztěžuje ovládání, zejména 

při práci nad 1000 otáček za minutu se stejnosměrným napájením a při práci nad 1500 otáček 

za minutu pro aplikace se střídavým proudem[32]. 

Používány jsou v mnoha zařízeních jako jsou dopravníky, balicí a plnicí linky, dvouosé 

suporty, pohony 3D tiskáren, diskové paměti, mechanismy nastavování polohy souřadnicových 

stolů pro vrtání plošných spojů, malé manipulátory atd [32] [25]. 

3.2 Převod rotačního pohybu na translační  

V současnosti se nejvíce na obráběcí stroje aplikují rotační synchronní elektronicky 

komutované AC servomotory. Použití rotačních servomotorů je neodmyslitelně spojeno 

s převodem rotačního pohybu na translační a realizuje se buď kuličkovými šrouby, pastorkem 

a hřebenem, nebo šnekem se šnekovým hřebenem. V minulosti byly místo kuličkových šroubů 

používány trapézové samosvorné šrouby s velmi malou maximální účinností, přibližně 48 %. 

Problémem všech těchto převodů je vůle, zejména při reverzačním chodu. Vůle se odstraňuje 

různými způsoby v závislosti na typu převodu. Ať už předepnutím matice a šroubu, užitím 

více pohonů nebo mechanickými vymezovači vůlí [5] [33]. 

3.2.1 Kuličkové šrouby 

Kuličkové šrouby díky valivým elementům převádí rotační pohyb na lineární s vysokou 

efektivitou. Poskytují velkou tuhost, přesnost, účinnost (90 % i více) a výkonnost, avšak tento 

mechanismus převodu není samosvorný. Je tedy téměř nutností použití brzdy. Kuličkový šroub 

se skládá ze samotného šroubu, valivých kuliček a matice. Matice slouží k převodu kuliček 

a jejich cirkulaci.  Princip odvalování výrazně snižuje statický a dynamický koeficient tření 

a tím zároveň omezuje takzvaný stick-slip efekt, kdy dochází k trhavým pohybům mechanismu. 

Rozsah použití kuličkových šroubů je vyobrazen na obr. 21 [33] [34].  

Obr. 21) Použití KŠ v různých odvětvích. 

Obr. 20) a) Konstrukce krokového motoru [62], b) kontrolér, driver a motor IDEC AMCI [32]. 
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Omezujícím faktorem je délka posuvů. Při velkých vzdálenostech se šrouby prohýbají 

a tím jsou náchylnější na dosažení kritických otáček a rozkmitání hřídele. Princip řešení spočívá 

použitím podpěr nebo přívodu krouticího momentu na matici šroubu [35]. 

Způsoby připojení pohonu  

Používají se dva základní způsoby, u jednoho z nich se šroub otáčí a matice vykonává pouze 

translační pohyb. V tomto případě může být šroub připojen k motoru přímo, ozubenými koly, 

řemenem nebo vloženou převodovkou (viz obr. 22). Jestliže zástavbové prostory, výše uvedená 

délka nebo jiný faktor neumožňují nahánět šroub, existuje druhý způsob provedení s poháněnou 

rotující maticí vybavenou ložiskem pro uložení do tělesa. Pro některé operace je možné 

kombinovat obě varianty. Výběr správného typu připojení závisí na statických, kinematických 

nebo dynamických poměrech [5]. 

Výroba a profil závitu šroubu 

Přesnost a kvalita kuličkových šroubů se odvíjí od technologie obrábění, kterou byly vyrobeny 

(viz obr. 23). Okružovacím frézováním a následným broušením se vyrábí závity dosahující 

přesnosti IT1 až IT5. Cenově přijatelnější jsou šrouby válcované s třídou přesnosti od IT5 do 

IT7, které se používají pro běžné aplikace, kde nejsou tak velké požadavky na přesnost 

polohování [34]. 

Obr. 22) Způsob připojení a náhonu sestavy KŠM [5]. 

Obr. 23) Rozdíl mezi broušeným a válcovaným závitem [34]. 
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 Dalším rozdílem ve výrobě je geometrie profilu závitu, po kterém se valivý element 

odvaluje. Aby bylo dosaženo co největší přenosové účinnosti, přesnosti, možnosti předepnutí 

a vymezení vůle, vyrábí se závit s gotickým profilem. Kulička vsazená do tvaru gotického 

oblouku se dotýká ve čtyřech bodech, narozdíl od dvoubodového styku kruhového profilu. 

Kruhové profily jsou sice na výrobu jednodušší, ale menší úhel styku způsobí vyšší zatížení 

kuličky (viz obr. 24a) [5]. 

Předepnutí matice a převod kuliček 

K vytvoření předpětí a odstranění vůlí mezi maticí, valivými elementy, šroubem a valivými 

elementy navzájem se musí soustava předepnout. Předepnutí lze uskutečnit více cestami. Závisí 

na velikosti předepínací síly, provedení závitu, jak prostorná může matice být atd. Předpěťový 

poměr je dán podílem zatěžující síly předepnutím. Hodnota tohoto poměru určuje kvalitu 

vymezení vůle. Způsoby předepínání jsou uvedeny na obr. 25. 

 Uvnitř matice během pohybu neustále probíhá cirkulace kuliček. Převod se uskutečňuje 

v rámci buď jednoho (interní) nebo více (externí) stoupání závitu. Jiné matice, většinou ve 

dvouchodém provedení, mají realizovaný oběh skrz axiální kanál s koncovými víčky [36]. 

  

Obr. 24) a) Gotický profil závitu šroubu, b) kuličkový šrouby firmy KSK [34]. 

Obr. 25) Možnosti předepnutí matice společnosti KSK Precise Motion [34]. 



 

32 

  

Základní parametry KŠ 

Jelikož je soustava kuličkového šroubu velmi podstatný konstrukční prvek pohybové osy, je 

nutno k popsaní její komplikovaných provozních podmínek znát potřebné technické parametry. 

Struktura těchto parametrů je uvedena níže. 

Jmenovitý průměr a stoupání šroubu patří mezi geometrické parametry, mající vliv na 

axiální zatížení a s tím spojenou vzpěrnou tuhost. Hodnota jmenovitého průměru ovlivňuje 

nejvyšší možné otáčky šroubu. 

Otáčkový faktor je kinematickým parametrem, který se vypočítá součinem průměru 

a otáček hřídele šroubu. Limity těchto hodnot udávají výrobci, aby bylo zaručeno dostatečné 

mazání a snadný převod kuliček v dráhách matice.  

Únosnost statická a dynamická se mění podle velikosti kuličky, úhlu stoupání závitu, 

profilu závitu, počtu pracovních závitů atd.  

Tuhost neboli poddajnost se skládá z poddajnosti šroubu, matice, maticového uložení, 

ložiska a ložiskového uložení. 

Trvanlivost je popsána spektrem zatěžujících sil a poměrnou dobou, po kterou síly na 

soustavu působí. Pokud se při zatěžování mění otáčky, musí se provést výpočet středních 

otáček. 

Pasivní odpor a tření je problémem všech posuvových mechanismů obráběcích strojů 

a odvíjí se od otáček a předpětí kuličkového šroubu. 

Účinnost je úzce spojena se součinitelem tření mezi kuličkou, hřídelí a maticí. Účinnost 

se zvyšuje s větším úhlem stoupání [37]. 

Uložení hřídele KŠ 

Významnou veličinou KŠ je statická tuhost závislá na axiálním uložení. V případě 

oboustranného axiálního uložení se musí počítat s teplotní dilatací ve směru osy. Můžou tak 

vznikat přídavné síly, které by mohly zapříčinit zadření ložisek. Tomu se dá předcházet 

předepnutím šroubu na tah ve studeném stavu [5]. Letmé uložení se používá v aplikacích 

s krátkým zdvihem. Typy uložení jsou zobrazeny na obr. 26. 

  

Obr. 26) Uložení KŠ: a) oboustranně radiálně-axiální, b) jednostranné axiální, c) pouze radiální a d) letmé 

radiálně-axiální uložení [63]. 



 

33 

  

Výrobci KŠ 

Na trhu je celá řada výrobců kuličkových šroubů, kteří poskytují kvalitní provedení svých 

výrobků. Tyto společnosti nabízí klasické katalogové šrouby a jejich komponenty potřebné 

k montáži. Pokud není možné vybrat ze sériových produktů, je většinou možnost si nechat 

takzvaně ušít celý systém na míru podle zákazníkovy technické dokumentace. 

 Vedle výrobců jako je HIWIN, THK, NSK, SKF atd., se v Kuřimi nedaleko Brna 

nachází česká společnost KSK Precise Motion. Patří mezi světovou špičku a své produkty 

dodává do zemí z celého světa. 

3.2.2 Pastorek a hřeben 

S nadsázkou by se dalo konstatovat, že kam nedosahují výrobní vlastnosti kuličkových šroubů, 

tam je potřeba použít pastorek s hřebenem. Jsou vhodné pro posuvy velkých rozsahů, zajišťují 

výbornou tuhost, dynamiku, opakovatelnost, přesné polohování a dokážou přenášet velké 

zatížení. Soustavu většinou tvoří servomotor, planetová převodovka osazená pastorkem na 

výstupní hřídeli a hřeben. Hřebeny lze skládat v řadě za sebou, délka posuvu tedy není nijak 

limitována. Používají se velmi často pro velké portálové stroje, roboty a automatizační techniku 

[5]. Užití systému pastorku s hřebenem můžeme také nalézt v železniční dopravě strmých tratí. 

Zde se nazývá ozubnice. 

 Pro opravdu přesné polohování během změn rychlosti nebo směru se musí také zde 

vymezit vůle a vzhledem k tomu, že se jedná o úplně jiný koncept, než jsou kuličkové šrouby, 

vymezení se od nich diametrálně liší. Mechanické předepnutí je řešeno pomocí dvou pastorků 

se šikmými zuby opačného sklonu. Pružina nebo hydraulika pak dotlačuje tyto zuby do 

neustálého záběru. Elektrické předepnutí Master-Slave je velmi efektivní, avšak vyžaduje již 

dva pohony s řízením. V nezatíženém stavu pohony produkují stejný moment, ale každý 

s opačným znaménkem, tím je dosaženo předepnutí [5]. Na níže uvedeném obr. 27 se nachází 

dva typy možného předepnutí pastorku a hřebene. 

 Společnost HIWIN nabízí hřebeny se šikmým ozubením v několika třídách kvality (Q 4, 

5, 5 H, 6 atd.) v délkách od 500 mm do 2000 mm. Povrchy ozubení a tělo hřebene brousí, nebo 

frézují. Zhotoveny jsou z uhlíkových, legovaných a popuštěných legovaných ocelí. Dále se 

ještě tepelně zpracovávají kompletní cementací, popuštěním nebo indukčním kalením. Podle 

způsobu montáže se vyrábí s nebo bez montážních otvorů. Mohou být připraveny pro integraci 

s lineárním vedením [38]. 

Obr. 27) Dva typy předepnutí pastorku a hřebene společnosti Andantex [64]. 
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3.2.3 Šnek a šnekový hřeben 

Hydrostatický šnekový systém (obr. 28) je určen pro přenos velkých zátěží, výhodou je 

bezvůlový chod s minimálním třením. Kapalina je pod vysokým tlakem vtlačována otvory 

umístěnými na stěnách šneku. Vytváří tím olejovou vrstvu mezi šnekem a hřebenem. Uvnitř 

jsou zabudovány snímače tlaku a případné naměření nízkých hodnot, snímače 

zastaví prováděnou operaci. Využívají se například k pohonu posuvů velkých portálových 

frézek [5] [39]. 

3.3 Lineární vedení 

Kontaktní místa mezi vzájemně pohybujícími se nosnými částmi obráběcího stroje nesou 

ustálený výraz „lineární vedení“. Je to klíčový konstrukční prvek, který zásadním způsobem 

ovlivňuje přesnost, únosnost a životnost strojů. Během posledních desetiletí byly na lineární 

vedení kladeny vysoké požadavky z důvodu zrychlování a zvyšování efektivity výroby. Obecně 

platí, že tvrdost, mikrostruktura povrchu a kontaktní tlak nejvíce zasahují do opotřebení 

a kontaktní únavy vodicích ploch [40]. 

 Ke snížení opotřebení a prodloužení životnosti vedení musí být kontaktní plochy 

dostatečně mazány. Mazání lze rozdělit na pět základních typů, a to na mazání hydrodynamické, 

hydrostatické, elasto-hydrodynamické, mazání velmi tenkým filmem (mezné) a suché mazání. 

V poslední době se pozornost vědců upíná na dopad topografie a mikrostruktury povrchu na 

vlastnosti tření [40]. 

3.3.1 Hydrodynamická kluzná vedení 

Vedení kluzná patří k historicky nejstarším používaným typům vedení. Svými vlastnostmi si 

stále dokážou najít své uplatnění v obráběcích strojích, a to zejména díky materiálovému 

výzkumu a vývoji od firem, které se zabývají plasty.  

 Princip hydrodynamického mazání spočívá ve vytvoření tenké mazací vrstvy mezi 

kontaktními plochami vlivem hydrodynamických sil. Mazání tedy nastává až po uvedení 

soustavy do pohybu a jeho účinnost roste se zvyšující se rychlostí. Z tohoto důvodu někdy 

dochází ke zadření mechanismu při nízkých rychlostech a vysokých zatíženích [5]. 

 Velké kontaktní plochy způsobují velmi dobré tlumicí vlastnosti a poměrně velkou 

tuhost. To však má i své stinné stránky v podobě velkých pasivních odporů a tření. Vzniká zde 

takzvaný Stick-Slip efekt, který je zapříčiněný rozdílným statickým a dynamickým 

Obr. 28) Hydrostatický šnek se šnekovým hřebenem [39]. 
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součinitelem tření a vyvolává v posuvové soustavě trhavý pohyb. Řešením je minimalizovat 

rozdíl třecích součinitelů nebo zvýšit tuhosti. Rozdíly tření lze zredukovat dobře známým 

zaškrabáváním a také užitím plastových lišt, které mají skvělé třecí vlastnosti a snižují 

opotřebení sdružených kovových částí obráběcích strojů. Výhodou plastových lišt je snadná 

výměna, avšak rychleji se opotřebovávají. Důležitou konstrukční záležitostí pro snížení 

opotřebení vodicích ploch je volba rozdílných materiálů kontaktních ploch. Například stykové 

plochy lože se volí tvrdší než plochy suportu. Podle tvaru vodicích ploch lze rozdělit 

hydrodynamické vedení na prizmatické, ploché, rybinovité a kruhové (viz obr. 29) [5]. 

3.3.2 Hydrostatická kluzná vedení 

Pozornosti se dostálo tomuto typu vedení zejména v sedmdesátých letech dvacátého století, kdy 

nastal největší rozmach jejich použití v obráběcích strojích. Hydrodynamické a valivé vedení 

přestalo vyhovovat pro jisté aplikace. Z těchto důvodů hydrostatické vedení vzniklo jako 

alternativa [41]. 

 Fungují na principu vtlačování oleje pod vysokým tlakem mezi dvě vodicí plochy, do 

takzvaných kapes. Kapalina oddělí tyto plochy od sebe a vzniká tenká vrstva hydraulické 

kapaliny (i v klidovém stavu). Tím nedochází k žádnému kontaktu stykových ploch ani 

k žádnému opotřebení a jediným pasivním odporem je vnitřní odpor v kapalině, který má velmi 

malý součinitel tření v porovnání se suchým. Jako důkazem je možné pootočení stolu 

o hmotnosti desítek tun pouhým mírným zatlačením prstem na obvod obrobku. Profily 

užívaných stykových ploch jsou podobné jako na obr. 29 [42]. 

Na obr. 30 se nachází hydrostatické vedení vozíků společnosti Schaeffler. Hydraulický 

olej vstupuje portem 1 do vozíčku. Přes škrticí ventil je kapalina vtlačována rovnoměrně do 

všech kapes. Kapalina bez tlaku je odvedena ven pomocí portu 2 [43]. 

Obr. 29) Profily kluzného vedení [65]. 

Obr. 30) Hydrostatické lineární vedení Schaeffler [43]. 
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Stlačené médium produkuje hydraulický agregát instalovaný v obvodu s filtrem. Filtr je 

schopný zachytit nečistoty o velikosti větší něž 10 mikronů. Jako agregát se používá zubové 

čerpadlo s nízkou pulzací osazené asynchronním motorem. Existují dva druhy hydraulických 

obvodů, otevřené a uzavřené. Otevřené jsou vhodné tam, kde je vedení zatěžováno rovnoměrně 

a nedochází k naklápění stolu. Možností regulace je více, využívají se systémy 

s regulací na konstantní průtok, konstantní hydraulický odpor nebo na konstantní výšku škrticí 

mezery [41] [42]. 

Přednostmi a vlastnostmi hydrostatického vedení translačních os obráběcích strojů jsou [42]: 

• vysoké tlumení vibrací rázů během obrábění (dovoluje velkou hloubku odebíraného 

materiálu), 

• vysoká tuhost vedení suportu a smykadla,  

• minimální pasivní odpory proti pohybu vzniklé třením (viz obr. 31), 

• žádný stick-slip efekt – stabilita při malých rychlostech pojezdu, 

• bezvůlové uložení lineárních os, 

• přesnější polohování – lze minimalizovat polohovací krok, 

• téměř neomezená životnost – žádné opotřebení vodicích ploch. 

Nevýhodou je oproti klasickému hydrodynamickému vedení náročnost konstrukce, složitý 

hydraulický obvod, celková pořizovací cena a výdaje na údržbu.  

3.3.3 Valivá vedení 

Tato vedení (zejména profilová s vozíčky) ve velké míře nahrazují vedení hydrodynamické. 

Důvodem je velmi malý stick-slip efekt a menší opotřebení kontaktních ploch. Hojně se 

používají pro obráběcí centra, soustruhy, brusky, roboty, precizní X-Y stoly, dopravníky, měřicí 

systémy atd [44]. Uživateli dále poskytují tyto vlastnosti [5]: 

• možnost předepnutí a vymezení vůle, 

• vysoká přesnost pohybu i za nízkých rychlostí, 

• velká tuhost i statická únosnost, 

• snadná údržba. 

Obr. 31) Graf závislosti třecí síly na rychlosti [65]. 
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 Funkce je založená na odvalování valivého elementu (kuličkové, válečkové, jehlové) po 

stykových plochách. Základní rozdělení je uvedeno na obr. 32. Mohou být v provedení 

otevřeném, kdy jsou schopna přenášet zejména axiální síly. Uzavřené se předepínají a jsou 

schopny přenášet zatížení ve více směrech.  

Profilové vedení s nekonečnou délkou zdvihu nachází masivní uplatnění a patří k nejvíce 

používaným této skupiny. Valivé elementy tvoří uzavřenou smyčku a oběh probíhá 

uvnitř tzv. vozíků. Podle tvaru a umístění kontaktních ploch se rozdělují na uložení ve 

tvaru „X“ a „O“ [5]. 

 Přes nespočet výhod nelze zapomenout na jednu velkou nevýhodu. Předepnutí, vysoká 

únosnost a tuhost v kombinaci s malým kontaktem stykových ploch má velmi špatný tlumicí 

efekt (viz obr. 33), dochází tedy ke značnému přenosu vibrací. Protože jsou dnes tato vedení 

často používána pro velké rychlosti, vznikají vibrace také během běhu valivých těles v dráhách 

vozíků [44]. 

Možností, jak zvýšit tlumicí vlastnosti systému s valivými bloky, je vložení řízených 

tlumicích elementů do systému s valivým vedením. Systém pak upravuje tlumení podle operace 

stroje. Další cestou, jak se dá snížit přenos vibrací je implementovat adaptivní tlumicí vozík 

(obr. 34a). Tento vozík sedí tvarově na běžné kolejnice profilových vedení, ale jejich plochy se 

Obr. 32) Základní rozdělení valivých vedení [5]. 

Obr. 33) Tlumení a statické tuhosti kluzných a valivých vedení [45]. 
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nedotýkají. Mezera mezi nimi je přibližně 25 mikrometrů a je vyplněna olejem, který není 

potřeba dodávat pod tlakem. Pohybem se zde vytvoří stlačený film tlumící vibrace [5] [45]. 

Srovnání vlastností tlumení vedení valivého s vozíkem, hydrostatického a valivého 

s elementem pro tlumení se nachází na obr. 34b. 

Produkcí valivých vedení se zabývá nemalé množství specializovaných firem 

a konstruktér má na výběr ze široké škály produktů. Kladnou vlastností vozíčků s kolejnicí je 

i poměrně jednoduché zabudování do konstrukce, které je popsáno i s potřebnými výpočty 

v produktovém katalogu. Na obr. 35 jsou uvedené dva druhy valivého vedení společnosti 

HIWIN, valivé profilové vedení s kolejnicí a vozíkem a kuličkové pouzdro s vodicí tyčí. 

3.3.4 Kombinovaná vedení 

Ke splnění požadovaných parametrů stroje může být výhodné použít odlišné typy vedení pro 

každou osu, nebo vybrat podstatné elementy z jednoho vedení a implementovat je do druhého. 

V tomhle směru lze kombinovaná vedení rozdělit na kombinaci v jedné pohybové souřadnici 

a na kombinaci v rámci jednoho stroje [5]. 

Příkladem může být konstrukce dvouosého suportu, kdy na jednu osu je aplikováno 

lineární valivé vedení s absencí tlumení vibrací a na druhou osu hydrostatické vedení, které 

doplní dvouosý suport svým výborným tlumením. Jedná se tedy o kombinaci v rámci jednoho 

stroje.  

3.3.5 Aerostatická vedení 

Využívají stejného principu jako hydrostatická vedení a, jak je již z názvu patrné, kapalinné 

pracovní médium je nahrazeno stlačeným vzduchem. Mají malou tuhost, proto jsou vhodné pro 

Obr. 35) a) Kolejnice s vozíkem, b) kuličkové pouzdro s vodicí tyčí [66]. 

Obr. 34) a) Tlumicí vozík pro zvýšení tlumení, b) srovnání tlumeni [45]. 
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aplikace s malým zatížením, převážně u měřicích automatů. Výhodou je čisté prostředí 

a nepotřebný odvod média [5]. 

3.4 Pružné hřídelové spojky 

Pružné hřídelové spojky spojují řízenou a řídicí část mechanismu. Například krouticí moment 

hřídele motoru je přenášen spojkou přímo na kuličkový šroub. Představují řešení v úhlové nebo 

paralelní odchylce souososti dvou hřídelí a snižují opotřebení uložení, vibrace, hluk a další 

mechanické potíže vzniklé touto odchylkou. Avšak montáž může být při větší excentricitě 

náročná skrze to, že odstranění chyby mezi osami nastává až po namontování obou komponent 

spojky. Pružné a tlumicí vlastnosti pochází ze středu spojky, kde může být vložený gumový 

prvek, vyrobené zářezy či spirála, kloubový mechanismus a jiné způsoby provedení. Každé 

provedení disponuje jinými atributy (obr. 36) a podle místa aplikace se hodí konkrétní typ. 

Připevňují se k hřídelím třemi základními způsoby: třecím spojem, dotažením šroubu proti 

hřídeli anebo pomocí pera [46].   

3.5 Odměřování polohy 

Aby mohl obráběcí stroj dosahovat těch nejlepších přesností, musí mít neustálé informace 

o přesné poloze mechanické soustavy v pracovním prostoru stroje. Snímače odměřují polohu 

přímo nebo nepřímo podle lokace umístění a poskytují zpětnou vazbu regulační soustavě 

pohonu. Existují snímače založeny na rozdílných fyzikálních principech jako jsou snímače 

optické, indukční a magnetické.  

 Nepřímé odměřování je většinou integrováno do pohonu a udává informace o natočení 

hřídele motoru, tedy pastorku nebo kuličkového šroubu. Výsledná poloha je následně 

dopočítána v závislosti na vloženém převodu, například přes stoupání šroubu. Přesnost měření 

Obr. 36) Atributy používaných hřídelových spojek [46]. 
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je zásadně negativně ovlivněna teplotními dilatacemi a vůlemi mechanismu, nepřesností výroby 

stoupání šroubů, poddajností vlivem silových účinků atd. Z těchto důvodů se využívají hlavně 

u nenáročných aplikací a u os s malými zdvihy. Výhodou je menší cena a zakrytování 

v pohonu [47]. 

 Přímé odměřování (obr. 37) udává přesnou polohu bez potřeby přepočtu skrze celý 

mechanismus a eliminuje výše zmíněné nedostatky, proto se umísťuje co nejblíže nástroji na 

pracovní stůl v podobě takzvaných pravítek. Regulačnímu systému tedy poskytuje přesnější 

polohovou zpětnou vazbu. Nevýhodou je náročnější konstrukce, problematické krytování 

a vyšší pořizovací cena, která roste s velikostí posuvu stroje [47]. 

 Dalším kritériem pro rozdělení je typ signálu poskytovaný od snímače. Jedná se 

o inkrementální, absolutní nebo cyklicky absolutní odměřování. První z nich je založeno na 

skenování inkrementů a jejich přičítání k referenční poloze. Po každém vypnutí a zapnutí stroje 

si každá osa musí najet na referenční bod, aby zjistila, kde se posuvový mechanismu nachází. 

V případě lineárního přímého odměřování je na pravítkách více referenčních značek 

a vzdálenosti mezi každými dvěma body se liší, tím rozpozná aktuální polohu. Výroba 

inkrementů je často velmi náročná (perioda dělení mřížky je 10-20 µm) a od kvality výroby se 

odvíjí i přesnost celého měření [47]. 

 Absolutní odměřování poskytuje řídicímu systému aktuální polohu ihned po zapnutí 

stroje. U nepřímých úhlových enkodérů jedno z řešení spočívá v záložním zdroji snímače 

pomocí baterie, kdy je snímání aktivní i při vypnutém stroji. Druhou možností je vložení 

přesného převodového mechanismu na hřídel snímače. Obě tyto možnosti vyžadují dostatek 

místa a ve variantě s baterií i údržbu. Kompaktnější a bezúdržbové řešení využívá Wiegandův 

efekt. Při každém otočení je generována elektrická energie potřebná pro chod snímače a pozice 

může být dále zaznamenávána i bez externího zdroje [48]. 

 Příkladem cyklicky absolutního odměřování je rotační snímač měřicí absolutní hodnotu 

v rámci jedné otáčky, poté se signál cyklicky opakuje [47]. 

3.6 Mazání 

Mazání velkých komplexních strojů již není otázkou tradiční ruční maznice, ale je potřeba 

sofistikovaného centrálního mazacího systému (viz obr. 38). Rozvod mezi jednotlivými částmi 

Obr. 37) a) Princip optického inkr. odměřování [67], b) přímé inkr. snímání v lineárním vedení Hiwin [66]. 



 

41 

  

stroje tvoří soustava hadic a vrtaných mazacích rozvodových děr, do kterých je mazivo 

přiváděno čerpadlem. 

Na trhu je k dispozici široká škála maziv a výběr správného typu je klíčovým krokem 

ke správnému efektu mazání a dokáže zásadním vlivem prodloužit životnost součástí. Maziva 

lze rozdělit do dvou skupin, jsou to oleje a tuky. Obecně se dá říct, že čím má mazivo větší 

viskozitu, tím větší ochranu poskytuje. V prašném, vlhkém a jinak znečištěném prostředí by se 

proto mělo jako první zvážit užití tuku. Tuk také déle udržuje své mazací vlastnosti 

a v porovnání s olejem je lepší pro delší operace s minimální údržbou. Avšak s rostoucími 

rychlostmi a teplotami ztrácí svou výkonnost. Naproti tomu mazací oleje rapidně snižují svou 

viskozitu se vzrůstající teplotou. Cílem je tedy vybrat takové mazivo, které bude poskytovat 

minimální přijatelnou viskozitu při provozní teplotě. Viskozita by měla být taková, aby 

dokázala vytvářet tenké mazací filmy, ale ne natolik, aby způsobovala nadměrné tření. 

Doporučuje se výběr vhodného typu konzultovat s odborníky zaměřenými na tuto 

oblast [49].Významný vliv na bezproblémovou funkci mazacího systému hraje taktéž 

pravidelná údržba a vyškolený personál.  

3.7 Ochranné kryty 

V pracovním prostoru stroje se vyskytují horké třísky, prachové částice, aerosoly a další 

nečistoty z procesu obrábění. Mají neblahý vliv na funkci funkčních částí stroje a jejich 

životnost. Z těchto důvodů se musí lineární vedení, vřeteno, kuličkový šroub a jiné náchylné 

elementy na znečištění zakrytovat.  

Ačkoli by se mohly ochranné kryty jevit jako nepodstatný prvek, konstruktér musí 

dopředu počítat s navýšením přesouvané hmoty, s přidanými pasivními odpory od stíracích lišt, 

vedení krytování, tření v nůžkových mechanismech a také s rozměrovými a montážními prvky 

krytu, aby bylo vůbec možné danou konstrukci zakrytovat. Standardně se dnes využívají krycí 

měchy, teleskopické kryty, teleskopické pružiny, stírací pryžové lišty, rolety, stírací rámečky 

lineárního vedení a individuální konstrukce krytů výrobců obráběcích strojů. Kryty se natáčí 

pod určitým úhlem pro snadný skluz odpadu a aby zamezily hromadění nečistot na 

povrchu [50] [5]. 

S problematikou přídavných hmot a pasivních odporů při vysoce přesné technologické 

operaci (například zapichovací broušení) s krátkým zdvihem se zabývají ve společnosti 

Hestego. Pasivní odpory negativně ovlivňují rovnoměrnost pohybu u nízkých rychlostí, 

přičemž každá nerovnoměrnost povrchu má dopad na kvalitu obrobeného povrchu. Snaží se 

proto vyvinout systém odepínání části krytu se zabudovanými tlumiči [50]. 

Obr. 38) Krycí měchy lineárního vedení a centrální mazací systém společnosti Hiwin [66]. 
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3.8 Materiály 

Základním předpokladem pro zajištění funkce konstruovaného produktu je adekvátní výběr 

technického materiálu. Materiály se posuzují z hlediska vlastností mechanických (tvrdost, mez 

kluzu, mez únavy, tažnost), technologických (obrobitelnost, svařitelnost, slévatelnost, 

tvářitelnost, tepelné zpracování), chemických (korozivzdornost, odolnost vůči různým látkám 

jako jsou například kyseliny) a také někdy fyzikálních (hustota, tepelná roztažnost, vodivost). 

Nejvýznamnějšími materiály pro konstruktéry pracující ve strojírenství stále zůstávají kovy, 

a to slitiny železa, které se dále dělí na dvě hlavní skupiny, oceli a litiny [51]. Přehled často 

používaných materiálů a jejich vlastností je uveden na obr. 39. 

 Nosné soustavy obráběcích strojů vyžadují vysokou pevnost a tuhost, dobré tlumení 

vibrací, nízkou hmotnost, nízkou tepelnou roztažnost atd. Vedle často používané oceli a litiny 

se objevují i částicové kompozity (polymer beton, HPC beton) nebo ocelové konstrukce 

vyplněné tlumicím materiálem [5]. 

 

  

Obr. 39) Vlastnosti materiálů používaných v konstrukci OS [5]. 
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4 DYNAMICKÁ STABILITA OBRÁBĚCÍCH STROJŮ 

Dynamickou stabilitu prvků obráběcího stroje lze definovat jako schopnost odolávat 

a předcházet vibracím (kmitání). Vibrace mají nežádoucí účinky na zatěžování součástí, jejich 

životnost, přesnost a kvalitu obráběného povrchu a na životnost nástroje. Ve většině případů 

způsobují hluk a otřesy, tím mohou ohrožovat zdraví lidí v okolí a význačně znepříjemnit 

a ovlivnit jejich činnost [5]. 

Mechanické kmitání je jev, se kterým se setkáváme jak v přírodě, tak v technické praxi. Po 

přímočarých a křivočarých pohybech je třetím základním druhem pohybu. Nastává 

opakovaným pohybem hmotného bodu kolem rovnovážné polohy s určitou amplitudou 

a frekvencí (kmitočtem). S kmitáním je velmi často spojen pojem vlastní frekvence. Je to 

kmitání, které nastane po krátkodobém působení vnějšího zatížení. Těleso poté kmitá bez 

jakéhokoliv dodávání energie a po určitém čase ustane vlivem tlumení. Jedná se tedy o kmitání 

volné. Každá soustava či těleso obsahuje velké množství vlastních frekvencí. Velikost je 

ovlivněna tuhostí a hmotností tělesa. 

Obráběcí stroje se potýkají se čtyřmi základními typy kmitání [5]: 

• kmitání vlastní (volné), 

• kmitání buzené (vynucené) – viz obr. 40, 

• kmitání samobuzené – viz obr. 40, 

• trhavé pohyby (Slip Stick efekt) – dnes díky moderním technologiím částečně 

eliminováno.  

Tlumení v kmitajících soustavách 

Viskózní tření – Tlumicí síla je přímo úměrná rychlosti pohybující se hmoty v daném prostředí. 

Příkladem je odpor působící na ponořenou ruku ve vodě, kterou pohybujeme. Je závislé na 

rychlosti pohybu tělesa, tím pádem i na jeho frekvenci. 

Coulombovo tlumení – Disipace energie je způsobena třením mezi dvěma kontaktními 

plochami v pohybu vůči sobě. Závisí na velikosti normálové síly a koeficientu tření. 

Materiálové tlumení – způsobeno třením molekul uvnitř materiálu během periodického pohybu 

a elastické deformace [52]. Materiálové tlumení závisí především na amplitudě zatěžování, typu 

materiálu, frekvenci kmitání, geometrických rozměrech, teplotě a kvalitě povrchu [53]. 

Obr. 40) Rozdělení vynucených a samobuzených kmitů v OS a jejich příčiny [5]. 
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4.1 Kmitání vlastní (volné) 

Kmitání volné nastává v důsledku externího krátkodobého zatížení, příkladem může být 

přemístění části stroje z rovnovážné polohy. Jelikož každá soustava stroje vykazuje určitou 

disipaci energie a útlum vibrací, jedná se obvykle o velmi krátké trvání kmitání a frekvence 

kmitu prochází přes jednu nebo i více vlastních frekvencí. Typickým příkladem z jiného odvětví 

je úder do struny klavíru nebo kytary [52]. Vyobrazení volného kmitu s tlumením je na obr. 41. 

4.2 Kmitání buzené (nucené) 

Případ buzeného kmitání nastává po rozpadu počátečních přechodných jevů a v okamžiku, kdy 

se frekvence budicí síly shoduje s frekvencí oscilátoru (soustavy nuceného kmitání). 

Nejrozsáhlejší kmitání nastane, pokud se frekvence soustavy dostane na hodnotu vlastní 

frekvence (nastává rezonance). Těmto stavům je obecně vhodné předcházet a vyhýbat se jim, 

proto se charakteristika zobrazuje v závislosti amplitudy na frekvenci, a ne na čase, jako je tomu 

u volného kmitání. Buzené kmitání (obr. 42) s frekvencí blízkých vlastním frekvencím má 

zásadní vliv na kvalitu obrobeného povrchu, avšak i v těchto podmínkách zůstává řezný proces 

stabilní [52]. 

Rovnice volného 

tlumeného kmitu: 
𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑏𝑥 = 0 (7) 

Rovnice buzeného 

kmitání: 
𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑏𝑥 = 𝑓 (7) 

Obr. 41) Nalevo soustava volného kmitu s tlumením, napravo její amplituda kmitu v závislosti na čase [52]. 

Obr. 42) Soustava buzeného kmitání s frekvenčně-amplitudovou charakteristikou [52]. 
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4.3 Samobuzené kmitání při soustružení 

Samobuzené kmitání je jedním z nejvíce limitujících faktorů produktivity řezného procesu. 

Tento fakt byl znám již v polovině dvacátého století, kdy byly popsány základní principy 

problematiky samobuzení [54]. 

Základem problematiky je nástroj, který není dokonale tuhý a má určitou tuhost 

a hmotnost, tím pádem se pod zatížením deformuje a může vibrovat. Kmity jsou vyvolány 

modulací statické řezné síly, modulace je zapříčiněna proměnnou hloubkou odebírané třísky. 

Změna hloubky třísky je způsobena relativním pohybem nástroje a obrobku vůči sobě, kde 

pohyb vzniká kmitáním systému stroj-nástroj-obrobek. Buzení systému má tedy zdroj v řezném 

procesu.  Obecně tenhle stav nastává při překročení mezní šířky třísky b, respektive hloubky 

třísky ap. Samobuzené kmitání se rozděluje na dva principy. Princip polohové vazby 

a regenerativní princip [52] [55]. 

4.3.1 Princip polohové vazby 

Princip je založený na předpokladu pohybu nástroje ve dvou vzájemně kolmých směrech a na 

předpokladu dodávaní a odebírání energie ze systému. Výsledný pohyb pak opisuje eliptickou 

křivku, která je znázorněna na obr. 44. Při pohybu nástroje z bodu A do bodu B ve směru 

hodinových ručiček je směr řezné síly opačný směru pohybu, energie je tedy ze systému 

odebírána. Na trajektorii BA pak nůž energii dodává. Hodnota energie trajektorie BA je vyšší 

z důvodu větší hloubky řezu a pokud tento rozdíl hodnot energií není vyrovnán tlumením, stává 

se řezný proces zdrojem buzení i přes to, že počáteční povrch není nijak zvlněný [55]. 

Obr. 43) Zpětnovazební obvod samobuzených kmitů [55]. 

Obr. 44) Princip polohové vazby [55]. 
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4.3.2 Regenerativní princip 

Během obrábění s vibrujícím nástrojem dochází k vytvoření vlnitého povrchu 

obráběného dílu vlivem proměnné šířky třísky. Počínajícím impulsem pro rozkmitání nástroje 

je nerovnoměrný povrch obrobku. Nástroj tedy začíná vytvářet zvlněný povrch. Po zahájení 

další otáčky obrobku je tloušťka třísky ovlivněna reliéfem povrchu z přechozí otáčky a aktuální 

polohou nože vůči tomuto reliéfu. Systém je tedy vždy ovlivněn předchozí otáčkou, říkáme, že 

má jakousi paměť. Regenerativní kmitání během soustružení je zobrazeno na obr. 45 (za 

předpokladu deformace nástroje pouze v ose Y). 

Mezi vytvořeným povrchem z předchozí otáčky a nožem vzniká fázový posun 

(viz obr. 46), který je klíčovým prvkem pro určení, zda bude obrábění stabilní nebo 

nestabilní [52]. 

4.4 Diagram stability (Lobe diagram) 

Jak již bylo výše popsáno, řezný proces může být za určitých podmínek stabilní, ale také velmi 

nestabilní. Výchylka nástroje v extrémních případech dosahuje velikosti šířky třísky a při 

překročení těchto hodnot nástroj vyskakuje z místa řezu. Výsledkem jsou zničené nástroje, 

obrobky a také může dojít k poškození obráběcího stroje. Abychom se těmto stavům vyhnuli, 

je zapotřebí volit řezné podmínky na základě takzvaných „Lobe“ diagramů. Lobe diagramy 

vyjadřují závislost frekvence vřetene Ω na limitní šířce třísky blim. Sestavují se z jednotlivých 

lobů následujícími výpočty [52]:  

Obr. 45) Regenerativní kmitání během soustružení [52]. 

Obr. 46) Fázový posun stabilního a nestabilního obrábění [52]. 
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V těchto rovnicích je určena limitní šířka třísky blim, která tvoří hranici k nestabilitě 

řezného procesu, N je celé číslo určující počet vln nacházejících se na obvodu obrobku 

a ε popisuje fázi mezi aktuální a předešlou vibrací, která vychází z reálné a imaginární části. 

Tato komplexní jednotka je získána z amplitudo-frekvenčí charakteristiky. Pro získání kladné 

hodnoty blim se do výpočtu započítá pouze záporná část reálné hodnoty [52].  

 Pomocí diagramu lze optimalizovat řezné podmínky tak, aby nedocházelo k nestabilitě 

a bylo dosaženo co největší výkonnosti. Pokud se budeme nacházet v oblasti nad křivkou, dojde 

během řezného procesu k samobuzenému kmitání. Oblasti pod křivkami určují vhodné stabilní 

podmínky (viz obr. 47) [52]. 

 K určení aktuální šířky třísky pod jednotkovou silou je odvozen vztah: 

 S přihlédnutím k rovnici 4 mohou nastat od jedné otáčky k druhé tři stavy systému: 

• y(t) > y(t - τ), samobuzené kmitání, 

• y(t) = y(t - τ), limit stability, kdy vibrace nerostou, ani neklesají, 

• y(t) < y(t - τ), vibrace při každé další otáčce ustupují [52].

 𝑏𝑙𝑖𝑚 =
−1

2𝐾𝑠 cos(𝛽) 𝑅𝑒[𝐹𝑅𝐹]
 (1) 

 
𝑓𝑐

Ω
= 𝑁 +

𝜀

2𝜋
 (2) 

 𝜀 = 2𝜋 − 2 tan−1 (
𝑅𝑒[𝐹𝑅𝐹]

𝐼𝑚[𝐹𝑅𝐹]
) (3) 

 𝑏 =
1

𝑘𝑛(𝑦(𝑡— 𝜏)— 𝑦(𝑡))
 (4) 

Obr. 47) Lobe diagram stability řezného procesu [52]. 
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5 SYSTÉMOVÝ ROZBOR 

Vytvoření systému je klíčem k úspěšnému zvládnutí rozsáhlejších projektů. Vytváříme jakousi 

mapu či návod, aby byly efektivně provedeny všechny nezbytné úkony a bylo dosaženo všech 

stanovených cílů a požadavků [56]. 

5.1 Vstupní analýza problémové situace 

K dostatečnému seznámení s řešeným problémem slouží vypracovaná myšlenková mapa 

uvedená na obr. 48.  

5.2 Formulace problému 

Základním požadavkem na suport vícevřetenového soustružnického automatu je stabilita vůči 

samobuzeným vibracím při obrábění. Cílem práce je tedy na základě rešerše dané problematiky 

a vlastního rozboru vlastní konstrukční řešení.  

5.3 Formulace cílů při řešení problému 

Rozbor současného stavu vědy a techniky u řešené problematiky. Systémový rozbor řešené 

problematiky, návrh a zdůvodnění zvoleného způsobu řešení zadaného úkolu. Návrh variant 

konstrukce suportu, zdůvodnění výběru varianty řešení, včetně jeho technických parametrů. 

Potřebné technické výpočty. Výkres sestavy, kusovník a min. 5 výkresů vyráběných dílů. 

Komentář k přiložené výkresové dokumentaci. Závěry a doporučení pro praxi. 

Obr. 48) Myšlenková mapa konstrukce dvouosého suportu. 
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5.4 Analýza nadřazených restrikcí 

Restrikce zadavatele práce: 

• zdvih osy X-80 mm, 

• zdvih osy Z-120 mm, 

• maximální zatížení jednotlivých os-1500 N, 

• montáž dvouosého suportu do stávající konstrukce stroje Mori-Say TMZ642CNC, 

• madla v prostoru obráběcího stroje pro obsluhu, 

5.5 Vymezení hranic problému 

Vymezení hranic pro každou část diplomové práce: 

• teoretická část – deskripce stroje VSA, analýza stávajících řešení, analýza trhu 

konstrukčních uzlů dvouosého suportu, problematika samobuzeného kmitání, 

• konstrukce – detailní (rozvod mazání, dorazy, krytování, spojovací materiál atd., 

výkresová dokumentace), 

• výpočty – výpočet konstrukčních uzlů na základě životnosti 80 000 hodin, 

• dynamická analýza – nalezení vlastních frekvencí, výpočet limitní šířky řezu 

a vykreslení Lobe diagramu.
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6 NÁVRH VARIANT 

V této kapitole je na základě rešerše aktuálně využívaných technologií navrhnuto šest variant 

dvouosých suportů s rozdílnými typy vedení a s rozdílnými pohony. Základním požadavkem 

pro vícevřetenový soustružnický automat je pohyb suportu v ose X a Z. Po určení klíčových 

vlastností a požadavků na suport jsou pak multikriteriální srovnávací metodou srovnány 

jednotlivé varianty a vybrána ta nejlepší, která bude dále detailněji zpracována.  

6.1 Varianta 1 

Kluzné vedení, KŠ, Servomotor (obr. 49) 

První variantou je kombinace kuličkového šroubu poháněného servomotorem, lineární pohyb 

zajišťuje hydrodynamické kluzné vedení s rybinovým profilem. Osy X a Z jsou stejného 

provedení. 

 Varianta s kluzným vedením poskytuje výbornou tuhost, únosnost a dobré tlumicí 

vlastnosti. Nevýhodou je ztrátový výkon způsobený třením stykový ploch vedení, kde také 

vzniká Stick-Slip efekt, který způsobí komplikovanější polohování suportů. Jak již bylo výše 

zmíněno, kluzné plochy vyžadují zaškrabávání a protože na trhu existuje řada jiných typů 

vedení, tak se pomalu vytrácí zkušenosti personálu s touto technologií. 

6.2 Varianta 2 

Valivé profilové vedení, KŠ, Servomotor (obr. 50) 

Obdobným řešením je varianta s kuličkovým šroubem, servomotorem a valivým lineárním 

profilovým vedením (dále jen lineární vedení). V praxi se běžně kluzné vedení po menších 

úpravách nahrazuje lineárním. Lineární vedení má výhodu v téměř totožném statickém 

a dynamickém součiniteli tření, nevznikají trhavé pohyby a polohování se stává jednodušším. 

Součinitel tření je velmi malý a nedochází k takové disipaci energie třením. Taktéž disponuje 

dobrou tuhostí a únosností. Dalším kladem je dostupnost technologie a snadná aplikace.  

Obr. 49) Varianta s kluzným vedením, kuličkovým šroubem a servomotorem. 
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 Malé stykové plochy valivých elementů způsobí slabé tlumení a velký přenos vibrací. 

Avšak tento problém se dá potlačit vložením výše zmíněných tlumicích elementů. Systém 

lineárního vedení je náchylný na znečištěné pracovní prostředí a jelikož jsou suporty vystaveny 

přímo stříkající procesní kapalině a odletujícím třískám, je nutno suport důkladně zakrytovat. 

To se může kvůli mezerám mezi suporty a tvarem kolejnic stát problémovým.  

6.3 Varianta 3 

Valivé profilové vedení, lineární servopohon (obr. 51) 

Další možnou variantou je výměna kuličkového šroubu se servomotorem za lineární 

servopohon. Lineární servopohony se začínají více a více používat, ale stále zůstávají poměrně 

drahé, to se však do budoucna pravděpodobně změní. 

 Takto navržený suport by představoval výhodu v odpadnutí setrvačných momentů 

a hmotností (KŠ, uložení) kuličkového šroubu, nepřesností polohování způsobených nepřesnou 

výrobou závitu a také odpadají vibrace vzniklé od rotačních součástí. Lineární servopohony 

mají sice skvělou dynamiku, ale jsou vhodná spíše pro menší zatížení a do čistého pracovního 

prostředí. 

Obr. 50) Varianta s lineárním vedením, kuličkovým šroubem a servomotorem. 

Obr. 51) Varianta s lineárním vedením, lineárním servopohonem. 
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6.4 Varianta 4 

Hydrostatické vedení (osa Z), valivé profilové vedení (osa X), KŠ, servomotor (obr. 52)  

Varianta 4 kombinuje výhody hydrostatického uložení v posuvové ose Z s lineárním vedením 

v ose X. Hydrostaticky uložené válcové těleso (stopka) výrazně zlepšuje absorpci vibrací 

a umožňuje rotační pohyb v ose C. Interpolací os X a C je možný přídavný pohyb v ose Y.  

Nevýhodou je drahá a složitá realizace hydrostatického uložení a jeho seřízení a údržba, 

protože se v rámu jednoho stroje TMZ642CNC nachází šest takových suportů.  

6.5 Varianta 5 

Hydrostatické vedení (osa Z), valivé profilové vedení (osa X), KŠ, servomotor (obr. 53)  

Tato varianta je založena na stejném principu jako varianta 4, s tím rozdílem, že funkci 

osy Z plní samotné vřeteno. Konstrukce suportu je pak jednoosou záležitostí, což znamená 

významnou úsporu místa v pracovním prostoru stroje. Nicméně konstrukce osy Z ve vřeteni by 

znamenala rozsáhlé změny stávající konstrukce vřetenového bubnu.  

Obr. 52) Varianta 4: hydrostatické vedení, valivé profilové vedení, KŠ, servomotor. 

 

Obr. 53) Varianta 5: Hydrostaticky uložené vřeteno vykonává pohyb v ose Z. 
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6.6 Varianta 6 

Hydrostatické profilové vozíky, KŠ, servomotor 

Návrh varianty vychází z konstrukce druhé varianty, kde místo lineárních valivých vedení jsou 

použity hydrostatické profilové vozíky. Toto provedení poskytuje výhody i nevýhody 

hydrostatiky popsané výše. Největším problémem by bylo provést přívody vysokotlaké 

kapaliny do míst jednotlivých vozíků a následně kvalitně celou konstrukci zakrytovat.  

6.7 Srovnání variant 

Pro srovnání variant mezi sebou byla vytvořena tabulka klíčových atributů, které popisují 

požadavky na suport. Na základě těchto atributů bude vybrána nejvhodnější varianta. Seznam 

atribut je uveden v tab. 1. 

 Aby byl výběr více relevantní, je zapotřebí určit váhu každému atributu. Prvním krokem 

je porovnání atributů Fullerovou metodou (porovnání párů v trojúhelníku, viz tab. 2). V metodě 

se mezi dvěma atributy vybírá ten podstatnější. 

  

Tab. 1) Atributy ke srovnání variant. 

Tab. 2) Párové srovnání Fullerovou metodou. 
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 Dalším krokem je určení závislosti mezi dvěma atributy (1 – slabá závislost, 2 – střední 

závislost, 3 – silná závislost) a konečné vyhodnocení vah. Výsledkem je relativní váha atributů 

(viz obr. 54). 

 

  Finální fází je přidělení bodů variantám pro jednotlivé atributy (tab. 4). Udělení 

bodů bylo založeno na znalostech získaných při vypracování rešeršní části diplomové práce. 

Minimem je hodnota 1, maximem hodnota 5. 

14%

19%

13%
15%

9%

7%

9%

7%
5% 2%

Relativní váha atributů

A6 A1 A2 A4 A3 A5 A7 A10 A9 A8

Obr. 54) Graf relativní váhy atributů. 

Tab. 3) Závislost mezi dvěma atributy. 

Tab. 4) Hodnocení a určení celkového pořadí variant. 
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 Jak lze v tab. 4 vidět, varianta 2 s lineárním vedením získala nejvíce bodů ze všech 

navržených variant. Varianta s lineárním vedením je v porovnání s hydraulickým uložením 

jednoduchá na údržbu, konstrukci, seřízení a celková realizace je levnější. Na druhém místě se 

umístila varianta s kluzným vedením, která zaostává za lineárním vedením především kvůli 

horší dynamice, technologii zaškrabávání a vznikajícím Stick-Slip efektem. Detailnější 

konstrukci bude tedy podrobena varianta č. 2, dále v následující části budou srovnány dvě 

polohy vozíků umístěných na suportu Z. 

6.8 Srovnání umístění vozíků 

Byly navrženy dvě možné konstrukce rozdílné v umístění vozíků v ose Z, viz obr 55. 

Poloha vozíků A je posunuta od rovinu řezu ve směru osy Z. Důvodem je schování vozíků 

v rámu stroje, tím bude lineární vedení jedné osy lépe ochráněno před nečistotami z řezného 

procesu. Druhý důvod spočívá v úspoře místa. Poloha vozíků B má totiž vozíky osy Z umístěné 

v rovině řezu a není možné, aby došlo k zajetí části suportu do rámu stroje. Na druhou stranu 

vozíky umístěné v místě řezu budou mít pravděpodobně lepší statickou i dynamickou tuhost. 

Z tohoto důvodu budou porovnány obě možnosti v softwaru Ansys. 

 Ke zjištění vlastních frekvencí a chování obou možností pod harmonickou silou slouží 

v softwaru Ansys Workbench moduly „Modal“ a „Harmonic Response“. Parametry nastavení 

softwaru jsou vyobrazeny v tab. 5. 

  

Obr. 55) Dvě možnosti polohy vozíků v ose Z. 

Tab. 5) Okrajové podmínky v modulech Modal a Harmonic Response. 
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 Výsledkem je graf amplitudo-frekvenční charakteristiky obou možností pro síly v osách 

X, Y, Z (obr. 56), poloha A je vykreslena přerušovanou čarou a poloha B plnou čarou. Lze vidět 

výrazně menší amplitudy možnosti polohy B, jak z hlediska statiky, tak i dynamiky (statické 

chování se dá posoudit v oblasti při téměř nulové frekvenci). Na základě analýzy bude dále 

konstrukce pokračovat s polohou uložení vozíků možnosti B v ose řezného procesu.

Obr. 56) Amplitudo-frekvenční charakteristika. 
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7 VÝPOČTOVÁ ČÁST 

Předpokladem pro správnou funkci finálního produktu je konstrukce podložená výpočty. 

Následující kapitola obsahuje výpočty hlavních konstrukčních prvků suportu. Výpočty 

lineárního vedení, kuličkového šroubu a ložiska vycházejí z katalogů jednotlivých prvků. 

Ověřují, zda prvky splňují požadavek životnosti 80 000 hodin. Jelikož se ve stroji nachází 

6 suportů jinak orientovaných, výpočty jsou provedeny pro případ největšího zatížení. 

 Bude uvedena pouze zkrácená část výpočtů. Kompletní část je vypracována ve 

výpočtové zprávě v přílohách práce. Výpočtová práce byla provedena v softwaru Mathcad 15. 

7.1 Dimenzování motoru 

Motor je zapotřebí volit tak, aby byl schopen zvládat statickou i dynamickou zátěž. Vstupní 

parametry potřebné k výpočtu se nachází v tab. 6. V tabulce se nachází i hodnoty, které jsou 

počítány později. Na počátku byly odhadnuty, poté postupně měněny až na koncové řešení. 

Téměř všechny výpočty motoru pochází z literatury [5]. 

 

Osa X 

Statické hledisko 

moment tíhové složky 𝑀𝐺 =
𝑚1 ∗ 𝑔𝐺 ∗ sin(𝛼) ∗ 𝑠𝑘

2𝜋 ∗ 𝜂𝑐 ∗ 𝑖𝑝
= 0,39Nm (5) 

moment třecích sil 

vedení 
𝑀𝐺𝑇 =

𝑚1 ∗ 𝑔𝐺 ∗ 𝑓1 ∗ cos(𝛼) ∗ 𝑠𝑘

2𝜋 ∗ 𝜂𝑐 ∗ 𝑖𝑝
= 9,02 ∗ 10−4Nm (6) 

moment třecích sil v 

ložisku 
𝑀𝐿 =

0,5(𝐹𝐴 + 𝑚1 ∗ 𝑔𝐺 ∗ cos(𝛼) ∗ 𝑓1) ∗ 𝑑𝐿 ∗ 𝑓3

𝜂𝑐 ∗ 𝑖𝑝
= 0,044Nm (7) 

předepnutí KŠM 𝐹𝑝 = 0,35 ∗ 𝐹𝐴 = 525N (8) 

Tab. 6) Vstupní parametry osy X. 
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moment tření v KŠM 𝑀𝐾𝑆𝑀 =
𝐹𝑝∗𝑠𝑘

2∗𝜋∗𝑖𝑝∗𝜂𝑐
∗ (1 − 𝜂𝑠

2) +
0,5∗(𝐹𝐴+𝑚1∗𝑔𝐺∗cos(𝛼)∗𝑓1)∗𝑑𝑆∗𝑓2

𝜂𝑐∗𝑖𝑝
=0,21Nm (9) 

statický moment 

redukovaný na hřídel 
𝑀𝑧𝑠𝑟ℎ𝑚 = 𝑀𝐺 + 𝑀𝐺𝑇 + 𝑀𝐿 + 𝑀𝐾𝑆𝑀 = 0,617Nm (10) 

celkový statický moment 𝑀𝑚 =
𝐹𝐴 ∗ 𝑠𝑘

2𝜋 ∗ 𝜂𝑐 ∗ 𝑖𝑝
+ 𝑀𝑧𝑠𝑟ℎ𝑚 = 3,35Nm (11) 

Kinematické hledisko 

doba rozběhu motoru 𝑡𝑟 = 0,028s  

velikost rychloposuvu 𝑣𝑟𝑝 = 0,5
m

s
  

lineární zrychlení 

rychloposuvu 
𝑎𝑟 =

𝑣𝑟𝑝

𝑡𝑟
= 18,52 

m

  s2
 (12) 

úhlové zrychlení motoru  𝜀𝑚 =
𝑎𝑟 ∗ 2𝜋

𝑠𝑘
𝑖𝑝 = 1,16 ∗ 104

rad

  s2
 (13) 

Dynamické hledisko 

moment přesouvaných 

hmot 
𝑀𝐺𝑑 =

𝑚1 ∗ 𝑔𝐺 ∗ sin(𝛼) ∗ 𝑠𝑘

2𝜋 ∗ 𝜂𝑐 ∗ 𝑖𝑝
= 0,39Nm (14) 

moment třecích sil 

vedení 
𝑀𝐺𝑇𝑑 =

𝑚1∗𝑔𝐺∗𝑓1∗cos(𝛼)∗𝑠𝑘

2𝜋∗𝜂𝑐∗𝑖𝑝
= 9,02 ∗ 10−4Nm (15) 

moment tření v KŠM 𝑀𝐾𝑆𝑀𝑑 =
𝐹𝑝∗𝑠𝑘

2∗𝜋∗𝑖𝑝∗𝜂𝑐
∗ (1 − 𝜂𝑠

2) +
0,5∗𝑚1∗𝑔𝐺∗cos(𝛼)∗𝑓1)∗𝑑𝑆∗𝑓2

𝜂𝑐∗𝑖𝑝
=0,15Nm (16) 

dynamický moment 

redukovaný na hřídel 

motoru 

𝑀𝑧𝑑𝑟ℎ𝑚 = 𝑀𝐺𝑑 + 𝑀𝐺𝑇𝑑 + 𝑀𝐾𝑆𝑀𝑑 = 0,54Nm (17) 
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moment setrvačnosti KŠ 𝐽𝑠 =
1

2
∗ 𝑚𝐾𝑆1 ∗ (

𝑑𝑠

2
)

2

= 5,28 ∗ 10−5kg ∗ m2 (18) 

moment setrvačnosti 

přesouvaných hmot 
𝐽𝑚 = 𝑚1 ∗ (

𝑠𝑘

2𝜋
)

2

= 6,06 ∗ 10−5kg ∗ m2 (19) 

celkový moment 

setrvačnosti redukovaný 

na hřídel motoru 

𝐽𝑟ℎ𝑚 = 𝐽𝑚𝑜𝑡 +
𝐽𝑠𝑝𝑜𝑗

𝑖𝑝
2 +

𝐽𝑠

𝑖𝑝
2 +

𝐽𝑚

𝑖𝑝
2 = 2,85 ∗ 10−4kg ∗ m2 (20) 

celkový moment motoru 𝑀𝑚𝑑 = 𝐽𝑟ℎ𝑚 ∗  𝜀𝑚 + 𝑀𝑧𝑑𝑟ℎ𝑚 = 3,86Nm (21) 

 Synchronní motor s buzením permanentními magnety je vybrán od společnosti Siemens 

z řady „High Dynamic“. Parametry motoru jsou uvedeny v tab. 7. Detailní parametry se nachází 

v příloze práce.  

 Dále je vhodné zkontrolovat, jestli motor produkuje pod zátěží dostatečné zrychlení na 

požadované otáčky. Požadované otáčky jsou otáčky rychloposuvu a shodují se s jmenovitými. 

Výpočet doby zrychlení na otáčky rychloposuvu 

doba rozběhu motoru 

v oblasti A 
𝑡𝐴 =

2𝜋 ∗ 𝐽𝑟ℎ𝑚

𝑀𝑗𝑚 ∗ 𝜂𝑐
∫ 1𝑑𝑛𝑚 = 0,028s

𝑛𝑗𝑚

𝑛0

 (22) 

doba rozběhu motoru 

v oblasti B 
𝑡𝐵 =

2𝜋 ∗ 𝐽𝑟ℎ𝑚

𝑃𝑗𝑚 ∗ 𝜂𝑐
∫ 𝑛𝑚1𝑑𝑛𝑚 = 0s

𝑛𝑝

𝑛𝑗𝑚

 (23) 

celkový čas rozběhu 𝑡𝐴𝐵 = 𝑡𝐴 + 𝑡𝐵 = 0,028s (24) 

dráha rozběhu 𝑠𝒓𝒐𝒛𝒃 =
1

2
𝑎𝑟 ∗ 𝑡𝐴𝐵

2 = 6,75 ∗ 10−3 m (25) 

Tab. 7) Parametry motoru 1FK7044-4CF74. 
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 Dráha rozběhu 6,75 mm je dostatečně malá na to, aby docházelo k dosažení otáček 

rychloposuvu téměř při každém přejíždění. 

Osa Z 

Postup výpočtu osy Z je téměř identický jako v případě osy X. Proto budou uvedeny 

pouze výsledné rovnice jednotlivých pasáží. Parametry pro osu Z jsou uvedeny v tabulce níže. 

 

Statické hledisko 

Dynamické hledisko 

celkový moment motoru 𝑀𝑚𝑑2 = 𝐽𝑟ℎ𝑚2 ∗  𝜀𝑚2 + 𝑀𝑧𝑑𝑟ℎ𝑚2 = 3,51Nm (27) 

 I přes vyšší přesouvané hmoty je motor osy Z méně zatěžován. To je způsobeno 

nulovým naklonění osy. Je tedy možné použít stejný servomotor. 

Výpočet doby zrychlení na otáčky rychloposuvu 

 

celkový statický moment 𝑀𝑚2 =
𝐹𝐴2 ∗ 𝑠𝑘2

2𝜋 ∗ 𝜂𝑐 ∗ 𝑖𝑝2
+ 𝑀𝑧𝑠𝑟ℎ𝑚2 = 2,99Nm (26) 

doba rozběhu motoru 

v oblasti A 
𝑡𝐴1 =

2𝜋 ∗ 𝐽𝑟ℎ𝑚

𝑀𝑗𝑚 ∗ 𝜂𝑐
∫ 1𝑑𝑛𝑚 = 0,04s

𝑛𝑗𝑚

𝑛0

 (28) 

doba rozběhu motoru 

v oblasti B 
𝑡𝐵1 =

2𝜋 ∗ 𝐽𝑟ℎ𝑚

𝑃𝑗𝑚 ∗ 𝜂𝑐
∫ 𝑛𝑚1𝑑𝑛𝑚 = 0s

𝑛𝑝

𝑛𝑗𝑚

 (29) 

celkový čas rozběhu 𝑡𝐴𝐵2 = 𝑡𝐴1 + 𝑡𝐵1 = 0,04s (30) 

dráha rozběhu 𝑠𝑟𝑜𝑧𝑏 =
1

2
𝑎𝑟2 ∗ 𝑡𝐴𝐵2

2 = 0,01 m (31) 

Tab. 8) Vstupní parametry osy Z. 
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7.2 Výpočet silových účinků na vozíky a kuličkový šroub  

Ke zjištění zatížení působícího během cyklů obrábění byl definován zjednodušený průběh 

soustružnických operací. Jako obrobek slouží kulatina o průměru 55 mm vyrobena 

z austenitické korozivzdorné válcované oceli. Parametry řezného procesu jsou určeny 

z katalogu Sandvik Coromant. Poměry řezné, posuvné a pasivní síly byly určeny po 

prozkoumání několika prací, které se zabývaly analýzou řezných sil během řezného procesu.  

 Průběh jednoho cyklu suportu: 

1. RP najetí k obrobku (X) 

2. čelní soustružení (X) 

3. RP zpět (X) 

4. podélné soustružení hrubování (Z) 

5. RP zpět (Z) 

6. podélné soustružení dokončování (Z) 

7. RP najetí k zápichu (Z) 

8. zapichování (X) 

9. RP odjetí ze zápichu (X) 

10.  RP najetí ke soustružení závitu (Z) 

11. soustružení závitu (na 5 přejezdů, 4x RP (Z)) 

12. RP k upichování (Z) 

13. upichování (X) 

14. RP do počáteční polohy (X+Z). 

 Cyklus obsahuje tři operace v ose X a tři operace v ose Z. Během toho dojde čtyřikrát 

k rychloposuvu v ose X a devětkrát v ose Z.  

 Rozbor silových účinků (obr. 57 a 58) zobrazuje osy v maximálním možném vyložení, 

aby bylo počítáno s maximálním zatížením suportu. Níže je uveden výpočet pouze pro jednu 

operaci a shrnutí všech sil během všech operací. Ostatní operace jsou vypočítány ve výpočtové 

zprávě. 

Čelní soustružení 

Výpočet řezných sil 

řezná rychlost 𝑣𝑐 =
225

60
= 3,75

m

s
  

hloubka řezu 𝑎𝑝1 = 0,0008m  

posuv na otáčku 𝑓𝑛1 = 0,0002
m

ot
  

měrná řezná síla 𝑘𝑐1 = 28,5 ∗ 108
N

m2
  

řezná síla 𝐹𝑐1 = 𝑘𝑐1 ∗ 𝑎𝑝1 ∗ 𝑓𝑛1 = 456N (32) 

posuvová síla 𝐹𝑓 = 0,25 ∗ 𝐹𝑐1 = 114N (33) 

pasivní síla 𝐹𝑝 = 0,5 ∗ 𝐹𝑐1 = 228N (34) 

 



 

64 

  

Osa X 

Řezný proces 

vnější průměr obrobku 𝐷1 = 0,055Nm  

průměr po který se mění 

otáčky 
𝐷2 = 0,01m  

stoupání KŠ 𝑠𝑘1 = 0,01m  

celková dráha čelního 

soustružení 
𝑠1 =

𝐷1

2
= 0,028m (35) 

dráha s konstantní 

rychlostí suportu 
𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 =

𝐷2

2
= 0,005m (36) 

počáteční otáčky vřetena 𝑛𝑣ř11 =
𝑣𝑐

𝜋 ∗ 𝐷1
= 21,7

ot

s
 (37) 

konečné otáčky vřetena 𝑛𝑣ř12 =
𝑣𝑐

𝜋 ∗ 𝐷2
= 119,37

ot

s
 (38) 

počáteční rychlost 

posuvu 
𝑣𝑝11 = 𝑛𝑣ř11 ∗  𝑓𝑛1 = 4,34 ∗ 10−3

m

s
 (39) 

počáteční rychlost 

posuvu 
𝑣𝑝12 = 𝑛𝑣ř12 ∗  𝑓𝑛1 = 0,024

m

s
 (40) 

celkový čas operace 𝑡1 =
2(𝑠1 − 𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡)

𝑣𝑝12 − 𝑣𝑝11
+

𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡

𝑣𝑝12
= 1,8s (41) 

zrychlení během 

nerovnoměrného pohybu 
𝑧𝑟1 =

𝑣𝑝12 − 𝑣𝑝11

𝑡1
= 0,011

m

s2
 (42) 

Obr. 57) Rozbor silových účinků osy X (vazby ponechány pro přehlednost). 

Tab. 9) Parametry osy X. 
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průměrná rychlost 

posuvu během procesu 
𝑣𝑝𝑜𝑠1 =

𝑠1

𝑡1
= 0,015

m

s
 (43) 

průměrné otáčky 

kuličkového šroubu 
𝑛𝐾Š11 =

𝑣𝑝𝑜𝑠1 ∗ 60

𝑠𝑘
= 91,44

ot

min
 (44) 

Silové účinky v ose X 

tíhová síla 𝐺1 = 𝑚1𝑔𝐺 = 219,84N (45) 

třecí síla 𝐹𝑡1 = 𝐺1 cos(𝛼1) ∗ 𝑓𝑡 = 0,5𝑁 (46) 

síla od zrychlení 𝐹𝑧𝑟1 = 𝑚1𝑧𝑟1 = 0,26N (47) 

Statická rovnováha 

 

Moyd: 𝐹𝑐1𝑏1 + 𝐺1 cos(𝛼1) 𝑐1 − 𝐹𝑐𝑦1𝑎1 = 0 (48) 

 𝐹𝑐𝑦1 =
𝐹𝑐1𝑏1 + 𝐺1 cos(𝛼1) 𝑐1

𝑎1
= 552,41N  

Mozd: 𝐹𝑓1𝑏1 − 𝐹𝑐𝑧1𝑎1 = 0 (49) 

 𝐹𝑐𝑧1 =
𝐹𝑓1𝑏1

𝑎1
= 137,9N  

x: 𝐹𝑝1 + 𝐹𝑧𝑟11 − 𝐹𝑎𝑘11 + 𝐺1 sin(𝛼1) + 𝐹𝑡1 = 0 (50) 

 𝐹𝑎𝑘11 = 𝐹𝑝1 + 𝐹𝑧𝑟11 + 𝐺1 sin(𝛼1) + 𝐹𝑡1 = 441,34N  

y: 𝐹𝑐1 − 𝐹𝑑𝑦1 + 𝐺1 cos(𝛼1) + 𝐹𝑐𝑦1 = 0 (51) 

 𝐹𝑑𝑦1 = 𝐹𝑐1+𝐺1 cos(𝛼1) + 𝐹𝑐𝑦1 = 1108N  

z: 𝐹𝑓1 − 𝐹𝑑𝑧1 + 𝐹𝑐𝑧1 = 0 (52) 

 𝐹𝑑𝑧1 = 𝐹𝑓1 + 𝐹𝑐𝑧1 = 251,9N  
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Osa Z 

Silové účinky v ose Z 

tíhová síla 𝐺2 = 𝑚2𝑔𝐺 = 728,2N (53) 

třecí síla 𝐹𝑡2 = 𝐺2 cos(𝛼1) ∗ 𝑓𝑡 = 1,54𝑁 (54) 

zrychlení 𝑧𝑟2 = 0N  

síla od zrychlení 𝐹𝑧𝑟2 = 𝑚2𝑧𝑟2 = 0N (55) 

průměrné otáčky 

kuličkového šroubu 
𝑛𝐾Š21 = 0

ot

min
  

Statická rovnováha 

Moyd: 𝐹𝑐1𝑑1 + 𝐺2 cos(𝛼1) 𝑒1 − 𝐹𝑏𝑦1𝑓1 = 0 (56) 

 𝐹𝑏𝑦1 =
𝐹𝑐1𝑑1 + 𝐺2 cos(𝛼1) 𝑒1

𝑓1
= 205,1N  

Mozd: 𝐹𝑝1𝑑1 + 𝐺2𝑒1 sin(𝛼1) − 𝐹𝑏𝑥1𝑓1 = 0 (57) 

 𝐹𝑏𝑥1 =
𝐹𝑝1𝑑1 + 𝐺2𝑒1 sin(𝛼1)

𝑓1
= 291,91N  

x: 𝐹𝑝1 −  𝐹𝑎𝑥1 − 𝐹𝑏𝑥1 + 𝐺2 sin(𝛼1) = 0 (58) 

 𝐹𝑎𝑥1 = 𝐹𝑝1 − 𝐹𝑏𝑥1 + 𝐺2 sin(𝛼1) = 596,06N  

Obr. 58) Rozbor silových účinků osy Z. 

Tab. 10) Parametry osy Z. 
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y: 𝐹𝑐1 − 𝐹𝑎𝑦1 − 𝐹𝑏𝑦1 + 𝐺2 cos(𝛼1) = 0 (59) 

 𝐹𝑎𝑦1 = 𝐹𝑐1−𝐹𝑏𝑦1 + 𝐺2 cos(𝛼1) = 558,65N  

z: 𝐹𝑓1 − 𝐹𝑎𝑘21 + 𝐹𝑧𝑟1 + 𝐹𝑡2 = 0 (60) 

 𝐹𝑎𝑘21 = 𝐹𝑓1 + 𝐹𝑧𝑟21 + 𝐹𝑡2 = 115,54N  
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7.2.1 Souhrn působících sil 
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7.3 Výpočet kuličkového šroubu   

 K prvotnímu určení vhodného průměru a stoupání kuličkového šroubu byl využit 

výpočtový software MITCalc. Je potřeba definovat vstupní informace (způsob uložení, 

maximální otáčky, zatěžovací spektrum atd.). V několika fázích program vypočítá životnost, 

požadovanou dynamickou únosnost, otáčkový faktor a mnoho dalších parametrů. Uživatel pak 

změnami průměru KŠ, stoupání KŠ, předepnutí matice a dalšími faktory dimenzuje kuličkový 

šroub a matici tak, aby soustava splňovala výše zmíněné požadavky (životnost, otáčkový faktor 

apod.).  

Z uvedeného postupu je vhodný kuličkový šroub jmenovitého průměru 25 mm a se 

stoupáním 10 mm. Na obr 59. je uveden výsledek dimenzování pro osu X. 

 Kuličkový šroub s maticí byl vybrán od společnosti HIWIN. Jedná se o broušený KŠ 

s vymezenou vůlí a předepnutou maticí 5 % Cdyn. Vzhledem k malým velikostem zdvihu os je 

dostačují letmé uložení. Parametry KŠM jsou uvedeny v tabulce níže. Bude provedena kontrola 

otáčkového faktoru, maximálních přípustných otáček, vzpěrné tuhosti a výpočet životnosti. 

  

Obrázek 59 Výpočet kuličkové šroubu v softwaru MITCalc. 

Tab. 11) Parametry kuličkového šroubu Hiwin pro osu X i Z. 
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Výpočty dle katalogu Hiwin 

Osa X 

Kontrola maximálních otáček 

kritické otáčky 𝑛𝑘1 = 𝑘𝑑

𝑑𝑘1

𝑙𝑑1
2 ∗ 108 = 3,17 ∗ 104

ot

min
 (62) 

maximální přípustné 

otáčky 
𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑛𝑘1 ∗ 0,8 = 2,54 ∗ 104

ot

min
 >  3000 (63) 

Kontrola vzpěrné tuhosti 

Výpočet životnosti 

 

  

koeficient uložení 𝑘𝑑 = 0,42  

průměr hřídele 𝑑𝑘1 = 21,8mm  

vzdálenost od ložiska po 

konec KŠ 
𝑙𝑑1 = 170mm  

jmenovitý průměr KŠ 𝐷𝑗𝑚1 = 25mm  

maximální uvažované 

otáčky 
𝑛𝑚1 = 3000 

ot

min
  

kontrola otáčkového 

faktoru 
𝐷𝑛1 = 𝐷𝑗𝑚1𝑛𝑚1 = 75000 < 90 000 (61) 

koeficient závislosti na 

uložení 
𝑘𝑘 = 0,26  

nepodepřená délka 

hřídele 
𝑙𝑘1 = 130mm  

maximální teoretická 

dovolená síla 
𝐹𝑘1 = 𝑘𝑘

𝑑𝑘1
4

𝑙𝑘1
2 ∗ 105 = 3,48 ∗ 105N (64) 

maximální dovolená 

provozní axiální síla 
𝐹𝑘𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑘1 ∗ 0,5 = 1,74 ∗ 105N >  𝑠í𝑙𝑦 𝑣 𝑜𝑠𝑒 (65) 

střední otáčky 𝑛𝑚1 = ∑ (𝑛𝑥𝑖

𝑡𝑥𝑖

100
) =

𝑖

186,61
ot

min
 (66) 

střední zatížení 𝐹𝑚1 = √∑ [(𝐹𝑎𝑘1𝑖)3 ∗
𝑛𝑥𝑖𝑡𝑥𝑖

𝑛𝑚1 ∗ 100
]

𝑖

3
= 425,34N (67) 

životnost v otáčkách 𝐿𝑜1 = (
𝐶𝑑𝑦𝑛1

𝐹𝑚1
)

3

∗ 106 = 5,73 ∗ 1010𝑜t (68) 

životnost v hodinách 𝐿ℎ𝐾Š1 = (
𝐶𝑑𝑦𝑛1

𝐹𝑚1
)

3

∗
106

𝑛𝑚1 ∗ 60
= 5,12 ∗ 106h > 80000h (69) 



 

71 

  

Osa Z 

Kuličkový šroub osy Z má stejné parametry jako KŠ osy X, liší se pouze délkové rozměry. 

 

Kontrola maximálních otáček 

kritické otáčky 𝑛𝑘2 = 𝑘𝑑

𝑑𝑘2

𝑙𝑑2
2 ∗ 108 = 1,26 ∗ 104

ot

min
 (71) 

maximální přípustné 

otáčky 
𝑛𝑚𝑎𝑥2 = 𝑛𝑘2 ∗ 0,8 = 1,01 ∗ 104

ot

min
 >  3000 (72) 

Kontrola vzpěrné tuhosti 

Výpočet životnosti 

 

 Životnosti dvou os se značně liší. To je zaviněno zejména rozdílným počtem 

rychloposuvů obou os. Rychloposuvy mají největší dopad na celkové zatížení a celkovou 

životnost KŠ. 

 

průměr hřídele 𝑑𝑘2 = 21,8mm  

vzdálenost od ložiska po 

konec KŠ 
𝑙𝑑2 = 270mm  

jmenovitý průměr KŠ 𝐷𝑗𝑚2 = 25mm  

maximální uvažované 

otáčky 
𝑛𝑚2 = 3000 

ot

min
  

kontrola otáčkového 

faktoru 
𝐷𝑛2 = 𝐷𝑗𝑚2𝑛𝑚2 = 75000 < 90 000 (70) 

nepodepřená délka 

hřídele 
𝑙𝑘2 = 220mm  

maximální teoretická 

dovolená síla 
𝐹𝑘2 = 𝑘𝑘

𝑑𝑘2
4

𝑙𝑘2
2 ∗ 105 = 1,21 ∗ 105N (73) 

maximální dovolená 

provozní axiální síla 
𝐹𝑘𝑚𝑎𝑥2 = 𝐹𝑘2 ∗ 0,5 = 6,07 ∗ 104N >  𝑠í𝑙𝑦 𝑣 𝑜𝑠𝑒 (74) 

střední otáčky 𝑛𝑚2 = ∑ (𝑛𝑧𝑖

𝑡𝑧𝑖

100
) =

𝑖

147,42
ot

min
 (75) 

střední zatížení 𝐹𝑚2 = √∑ [(𝐹𝑎𝑘2𝑖)3 ∗
𝑛𝑧𝑖𝑡𝑧𝑖

𝑛𝑚2 ∗ 100
]

𝑖

3
= 702,45N (76) 

životnost v otáčkách 𝐿𝑜2 = (
𝐶𝑑𝑦𝑛2

𝐹𝑚2
)

3

∗ 106 = 1,27 ∗ 1010ot (77) 

životnost v hodinách 𝐿ℎ𝐾Š1 = (
𝐶𝑑𝑦𝑛2

𝐹𝑚2
)

3

∗
106

𝑛𝑚2 ∗ 60
= 1,44 ∗ 106h > 80000h (78) 
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7.4 Výpočet životnosti kosoúhlého ložiska 

Letmé uložení KŠ je možné řešit kuličkovým ložiskem s kosoúhlým stykem, které pobírá 

axiální i radiální složky síly. Bylo zvoleno dvouřadé kosoúhlé ložisko, taktéž od společnosti 

Hiwin. V katalogu však není uveden výpočet životnosti, využil jsem tedy doporučené výpočty 

společnosti SKF. Pro obě osy jsou opět použity stejná ložiska (viz tab. 12). 

Výpočet životnosti 

Osa X 

výpočtový součinitel 𝑋 = 0,63  

 𝑌2 = 1,24  

hmotnost KŠ 1 𝑚𝐾𝑆1 = 0,71kg  

radiální síla 𝐹𝑟1 = 𝑚𝐾𝑆1 𝑔𝐺 = 6,97N (79) 

axiální síla 𝐹𝑎1 = 𝐹𝑚1 = 425,34N  

ekvivalentní zatížení 𝑃1 = 𝑋 ∗ 𝐹𝑟1 + 𝑌2 ∗ 𝐹𝑎1 = 531,8N (80) 

životnost v hodinách 𝐿10ℎ1 =
106

60∗𝑛𝑚1
(

𝐶𝑙1

𝑃1
)

3

= 3,95 ∗ 106h > 80000h (81) 

 

Osa Z 

hmotnost KŠ 1 𝑚𝐾𝑆2 = 0,9kg  

radiální síla 𝐹𝑟2 = 𝑚𝐾𝑆2 𝑔𝐺 = 8,83N (82) 

axiální síla 𝐹𝑎2 = 𝐹𝑚2 = 702,45N  

ekvivalentní zatížení 𝑃2 = 𝑋 ∗ 𝐹𝑟2 + 𝑌2 ∗ 𝐹𝑎2 = 876,6N (83) 

životnost v hodinách 𝐿10ℎ1 =
106

60 ∗ 𝑛𝑚2
(

𝐶𝑙1

𝑃2
)

3

= 1,15 ∗ 106h > 80000h (84) 

  

  

Tab. 12) Parametry kosoúhlého ložiska Hiwin. 
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7.5 Výpočet životnosti lineárního vedení 

Protože společnost Hiwin má ve svém portfoliu i lineární vedení, bylo vybráno lineární vedení 

stejné značky. Hiwin doporučuje volit velikost vozíků podle KŠ (vozíky se stejným číslem jako 

je jmenovitý průměr KŠ). V katalogu pro výpočet životnosti je uveden postup určení zatížení 

vozíků, ten je však příliš zjednodušený. Bylo proto využito výpočtů zatížení z kapitoly 8.2. Jsou 

vybrány síly párů vozíků, které mají vyšší zatížení (viz souhrn zatížení v kapitole 8.2.2). 

 Řada HG obsahuje kuličkové valivé elementy a s předepnutím „Za“ se používá pro 

přesné aplikace obráběcích strojů. Pro obě osy jsou opět použity totožné komponenty 

(parametry jsou v tab. 13).  

 

Osa X 

faktor tvrdosti 𝑓ℎ = 0,8  

zátěžový faktor 𝑓𝑤 = 3,5  

teplotní faktor 𝑓𝑇 = 1  

celkový čas osy X 𝑡𝑐1 = 𝑡1 + 𝑡4 + 2 ∗ 𝑃𝑅𝑃1𝑡15 + 𝑡7 = 5,81s (85) 

celková dráha osy X 𝑠𝑐1 = 𝑠1 + (𝑠14 − 𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡4) + 𝑠15 + 𝑠17 = 0,156m (86) 

průměrná rychlost osy 𝑣𝑝1 =
𝑠𝑐1

𝑡𝑐1
∗ 60 = 1,61

m

min
 (87) 

Zatížení vozíků 

 

 𝑃11 =
|𝐹𝑑𝑦1| + |𝐹𝑑𝑧1|

2
 (88) 

 𝑃41 =
|𝐹𝑑𝑦4| + |𝐹𝑑𝑧4|

2
 (89) 

 𝑃51 =
|𝐹𝑑𝑦5| + |𝐹𝑑𝑧5|

2
 (90) 

 𝑃71 =
|𝐹𝑑𝑦7| + |𝐹𝑑𝑧7|

2
 (91) 

ekvivalentní zátěž 𝑃𝑚1 = √
1

𝑠𝑐1

[𝑃11
3𝑠1 + 𝑃41

3 ∗ (𝑠14 − 𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡4) + 𝑃51
3𝑠15 + 𝑃71

3 ∗ 𝑠17]
3

= 398N (92) 

jmenovitá životnost v 

dráze 
𝐿𝑑1 = (

𝑓ℎ𝑓𝑇𝐶𝑑𝑦𝑛

𝑓𝑤𝑃𝑚1
)

3

∗ 50 ∗ 103 = 1,76 ∗ 108m (93) 

jmenovitá životnost v 

hodinách 
𝐿ℎ𝑙𝑖𝑛1 =

𝐿𝑑1

𝑣𝑝1 ∗ 60
= 1,83 ∗ 106ℎ >  80 ∗ 103h (94) 

 

Tab. 13) Parametry vozíků řady HG společnosti Hiwin. 
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Osa Z 

celkový čas osy X 𝑡𝑐2 = 𝑡2 + 𝑡3 + 2 ∗ 𝑃𝑅𝑃2𝑡25 + 𝑡6 = 14,27s (95) 

celková dráha osy X 𝑠𝑐2 = 𝑠2 + 𝑠3 + 𝑠25 + 𝑠6 = 0,351m (96) 

průměrná rychlost osy 𝑣𝑝2 =
𝑠𝑐2

𝑡𝑐2
∗ 60 = 1,48

m

min
 (97) 

Zatížení vozíků 

 𝑃22 =
|𝐹𝑎𝑦2| + |𝐹𝑎𝑥2|

2
 (98) 

 𝑃32 =
|𝐹𝑎𝑦3| + |𝐹𝑎𝑥3|

2
 (99) 

 𝑃52 =
|𝐹𝑎𝑦5| + |𝐹𝑎𝑥5|

2
 (100) 

 𝑃62 =
|𝐹𝑎𝑦6| + |𝐹𝑎𝑥6|

2
 (101) 

ekvivalentní zátěž 𝑃𝑚2 = √
1

𝑠𝑐2
[𝑃22

3𝑠2 + 𝑃32
3 ∗ 𝑠3 + 𝑃52

3𝑠25 + 𝑃62
3 ∗ 𝑠6]

3

= 606𝑁 (102) 

jmenovitá životnost v 

dráze 
𝐿𝑑2 = (

𝑓ℎ𝑓𝑇𝐶𝑑𝑦𝑛

𝑓𝑤𝑃𝑚2
)

3

∗ 50 ∗ 103 = 4,99 ∗ 107m (103) 

jmenovitá životnost v 

hodinách 
𝐿ℎ𝑙𝑖𝑛2 =

𝐿𝑑2

𝑣𝑝2 ∗ 60
= 5,64 ∗ 105h >  80 ∗ 103h (104) 

7.6 Výběr pružné spojky 

Pružné spojky byly vybrány tak, aby dokázaly přenášet maximální krouticí moment motoru. 

Na doporučení výrobce jsou maximální krouticí momenty spojky dvojnásobné v porovnání 

s max. krouticím momentem motoru. Parametry hřídelové pružné spojky společnosti R+W jsou 

uvedeny v tab. 14. 

 

Zhodnocení výpočtů 

Všechny zvolené komponenty splňují veškeré požadavky, které byly v průběhu počítány. 

Z výsledků životností je patrné, že součásti jsou předimenzované v porovnání s výsledky ze 

softwaru MITCalc. Bylo by tedy logické zvolit nižší řadu velikostí prvků, avšak výpočty 

z katalogů mi přijdou více zjednodušené a méně přesné ve srovnání s MITCalc. Po konzultaci 

s vedoucím práce a porovnáním se stávajícím řešením, které je nasazeno ve výrobě, jsem se 

rozhodl pokračovat v konstrukci s výše uvedenými prvky.  

Tab. 14) Parametry hřídelových pružných spojek. 
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8 KONSTRUKCE SUPORTU 

Výchozím bodem konstrukce bylo základní rozměrové rozložení suportu. Rozložení vychází 

z velikosti pracovního prostoru a již vyrobených oken pro jednotlivé pozice suportů v rámu 

stroje. Veškeré modely byly vytvářeny v softwaru SolidWorks. Postupný proces probíhal 

přibližně v těchto hlavních krocích: 

• umístění lože do rámu, 

• umístění konstrukčních prvků lineárního vedení, 

• uložení kuličkového šroubu a matice, 

• připevnění motorů, 

• rozvod mazání tělem stroje, 

• rozmístění dorazů,  

• přívod energetických a komunikačních kabelů k motoru osy X, 

• zakrytování. 

 Konstrukce postupovala souběžně s výpočty hlavních konstrukčních komponent, tím 

byly vzájemně mnohokrát upravovány obě části až k finálnímu výsledku. Rozpis hlavních 

komponent volených z katalogů je uveden v tab. 15. 

8.1 Umístění lože do rámu 

Lože jsou k rámu připevněny imbusovými šrouby a poloha umístění zajištěna dvěma středicími 

kolíky (viz obr. 60).  

Obr. 60) Obrázek Boční a čelní pohled na lože umístěné v rámu stroje. 

Tab. 15) Hlavní katalogové komponenty suportu. 
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8.2 Lineární vedení 

Lineární vedení je nutno vyrovnat dle referenční hrany a k této hraně následně kolejnici 

přitlačit. To je zajištěno přítlačným šroubem. Obdobně je řešeno přitlačení vozíku k referenční 

hraně (viz obr. 61).  

 Nevýhodou vozíků s kolejnicí je velká zástavbová výška. Vzniká velká mezera mezi 

základnou a pohyblivou částí. Z toho důvodu jsou vozíky u obou os částečně zapuštěny do 

stolů (viz obr. 62). Snížení bylo nutné, aby se poloha nástroje dostala do pozice roviny řezu. 

Provedení je pro obě osy stejné. Celkový pohled na obě osy se nachází na obr. 63. 

  

Obr. 61) Přitlačení kolejnice a vozíku k referenční hraně pomocí šroubů (zobrazení v řezu). 

Obr. 62) Zapuštění vozíků do stolu osy. 

Obr. 63) Celkový pohled na umístění lineárního vedení obou os. 
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8.3 Kuličkový šroub a matice, pružná spojka, motor 

Tato soustava se stará o převod rotačního pohybu hřídele motoru na lineární pohyb. Rotující 

pohyb může být zdrojem nežádoucích vibrací. Vibrace vznikají v momentě nesouososti nebo 

špatného dynamického vyvážení. Ve výkresové dokumentaci je tedy nutné jasně vymezit 

požadavky na přesnost výroby. 

Kuličkový šroub v ose X je uložen v přírubovém kosoúhlém dvouřadém ložisku 

a ložisko uloženo v ložiskovém domku. Kuličkový šroub je axiálně zajištěn KM maticí, která 

je jištěna pojistnou podložkou proti povelení matice. Ložiskový domek musí být vystředěn pro 

zajištění souososti s hřídelí motoru. Přišroubován je zespod suportu Z. Středění je realizováno 

dvěma středicími kolíky. Přenos krouticího momentu z hřídele na kuličkový motor vykonává 

pružná spojka. Spojka je k hřídelím připevněna svěrným třecím spojem. Uložení matice KŠ je 

součástí odlitku suportu X. Synchronní servomotor v přírubovém provedení bez převodovky je 

montován přes přírubu k čelu stolu.  Vše je vyobrazeno na obr. 64 a 65. Motory obsahují 

inkrementální odměřování polohy. 

 

Obr. 64) Soustava KŠM, ložisko, pružná spojka a motor osy X. 

Obr. 65) Pohled na soustavu shora: středění příruby a ložiskového domku. 
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 V případě osy Z je odlišná montáž motoru a orientace matice KŠ. Motor je připevněn 

na ložiskový domek. Opačná orientace matice bude z hlediska montáže přístupnější a snazší. 

Rozdíly lze vidět na obr. 66 a 67.  

8.4 Mazání  

Lineární vedení, ložiska a matice kuličkových šroubů vyžadují pravidelné mazání. Přívod 

maziva ke komponentům je proveden centrálně ze skříně stroje vnitřními vrtanými rozvody 

skrze těla suportů. Tím zůstane pracovní prostor bez rozvodových hadic, které by bránily 

hladkému odvodu třísek a zhoršily přístupnost obsluze stroje do pracovního prostoru.  

 Průměry mazacích děr jsou ve většině případů o průměru 6 mm a přechody mezi dvěma 

tělesy jsou utěsněny o-kroužky. Výhodou je, že všechny prvky vyžadující mazání pochází od 

jednoho výrobce a je možné je mazat stejným typem maziva. Z nabídky výrobce byl vybrán 

standardní mazací tuk HIWIN G05. 

Obr. 66) Soustava KŠM, ložisko, pružná spojka a motor osy X. 

Obr. 67) Pohled shora na soustavu v ose Z. 
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Ze skříně stroje je tělem suportu osy Z proveden rozvod ke čtyřem vozíkům, k matici 

kuličkového šroubu osy Z, k ložisku osy X přes jeho domek a také k místu převodu maziva do 

suportu X (viz obr. 68).  

 Aby nemuselo být použito tolik přípojek k suportu, centrální rozvod spojuje všechny 

díry mazání na čele suportu, díky tomu se připojí pouze jedna mazací hadice. Jelikož má každý 

komponent jiný interval mazání, bylo by vhodné případně vybavit rozvod škrcením. Převod 

mazání mezi suportem Z a X je přes převodní hadice (viz obr. 69). 

  

Obr. 68) Vnitřní rozvod mazání ke komponentům umístěných v suportu Z. 

Obr. 69) Převod maziva mezi pohyblivými suporty X a Z. 
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 Od převodní hadice pak putuje mazivo směrem k dalším čtyřem vozíkům a k matici 

kuličkového šroubu osy X (viz obr. 70). Po vrtání rozvodu mazání vznikají otevřené konce děr, 

kterými by mazivo unikalo. Aby k úniku nedocházelo, díry se na koncích zaslepí zátkou se 

závitem. 

8.5 Dorazy 

Dorazy jsou nedílnou součástí každé lineární pohybové osy. Zde mají funkci bezpečnostní, aby 

suport nevyjel z kolejnic nebo případně tvrdě nenarazil do ostatních částí. Dorazy musí čisté, 

jsou proto umístěny do zakrytovaných částí suportu a zároveň dostatečně přístupné po 

odšroubování několika šroubů, aby mohly být seřízeny. Na obr. 71 a 72 je vyobrazena poloha 

a konstrukční řešení dorazů. 

Obr. 70) Rozvody mazání v suportu X. 

Obr. 71) Dorazy suportu Z se zobrazením max. vyložením. 
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Suport X obsahuje doraz v každém směru jinak umístěný. Ve směru pohybu ke vřetenu 

na sebe „narazí“ dva profily, jeden umístěný na suportu X a jeden na suportu Z. V opačném 

směru narazí čelo KŠ na doraz v dráze šroubu (viz obr. 72). 

8.6 Krytování 

Zakrytování suportů vícevřetenových automatů je zásadní pro jejich životnost. Rozmístění 

celého pracovního prostoru stroje znemožňuje suporty umístit pod jeden „celistvý“ kryt. 

Suporty jsou tak přímo vystaveny tryskající procesní kapalině a odletujícím třískám.  

Místa k zakrytování 

Krytování se tak stalo celkem problematickou záležitostí (viz obr. 73). Výsledný krytový 

systém se skládá z krycích měchů a krycích a stíracích lišt. 

  

Obr. 72) Dorazy suportu X. 

Obr. 73 Místa suportu k zakrytování. 
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Mezera (pozice 2 a 4) mezi loži, suportem Z a suportem X je vždy zakryta dvojicí lišt 

s vedením. Řešení je vyobrazeno na obr. 74. 

Zakrytování z čel (pozice 3 a 6) je pak provedeno stíracími lištami. Na čele suportu 

Z musí být vyhotovena díra pro KŠ (při zajetí osy by KŠ narážel do čela). Díra je zakrytována 

měchem s magnetem, aby se měch stáhnul a nezůstal po odjetí KŠ vysunutý. Viz obr. 75. 

Pozice 1 a 5 je zakrytována skládacími měchy. Měchy vyžadují vedení, v případě měchu 

osy X je vedení zajištěno kolejnicemi lineárního vedení. V případě osy Z je měch naváděn 

samotnou plochou suportu Z (viz obr. 76). 

Obr. 74) Zakrytování pozic 4 a 2 lištami. 

Obr. 75) Zakrytování pozic 3 a 6. 

Obr. 76) Zakrytování pozic 1 a 5. 
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8.7 Výsledná konstrukce 

Finální etapou bylo sešroubování celé sestavy. Při sešroubování byl postup stejný, jako by se 

celá sestava reálně kompletovala. Během sestavování jsem nenarazil na žádný problém, 

konstrukce je tedy smontovatelná. Avšak sestavení v počítači nikdy nenahradí skutečnou 

montáž, kdy by se mohly objevit nějaké problémové situace. Výsledná konstrukce je 

znázorněná ve čtyřech pohledech na obr. 77. Na obr. 78 se nachází dva pohledy suportu 

umístěného v rámu stroje. Celkové parametry a rozměry jsou uvedeny v tab. 16 a na obr. 79. 

 

Dále bych se chtěl vyjádřit k označeným oknům v lože. Tyto okna slouží k přivedení 

energetických a komunikačních kabelů k motoru suportu X. 

Zobrazení suportu v rámu stroje 

 Jak již bylo uvedeno, v rámu stroje TMZ642CNC se nachází 6 hlavních suportů. Aby 

tato konstrukce mohla být použita na všechny pozice, musely by být upraveny jejich lože. 

Celkem by tedy byly tři různé typy loží a tři k nim zrcadlené (viz obr. 80). 

  

Obr. 78) Umístění suportu v rámu. 

Obr. 77) Výsledná konstrukce. 
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 Parametry suportu 

 Posledním detailem je navrhnutí umístění madel do pracovního prostoru stroje z důvodu 

pohodlnějšího pohybu obsluhy v tomto prostoru. Jedna madla (pozice A) slouží pro snadné 

vstoupení a vystoupení ze stroje. Druhá pak (pozice B a C) pro případné přidržení se během 

seřizování (viz obr. 80). 

Obr. 79) Základní rozměry suportu. 

Obr. 80) Umístění suportů do všech pozic rámu. Madla jsou znázorněna žlutou barvou. 

Tab. 16) Parametry výsledného dvouosého suportu. 
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 Co se týče konstrukce, závěrem bych chtěl jenom poukázat na těsnost mezi jednotlivými 

prvky konstrukce. V určitých pasážích bylo náročné vymyslet umístění a přišroubování prvku 

tak, aby žádným způsobem nezasahoval do jiné části. Pro představení množství prvků slouží 

obr. 81.

Obr. 81) Zobrazení množství spojovacích a dalších prvků. 
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9 ANALÝZA REGENERATIVNÍHO KMITÁNÍ 

Tato kapitola se zabývá analýzou výsledné konstrukce z pohledu regenerativního kmitání od 

řezného procesu. Veškerá analýza je provedena v simulačním softwaru ANSYS 2019 

Workbench a pro vykreslení Lobe diagramu byl použit Matlab. Celý postup lze rozdělit do tří 

skupin: 

• vytvoření zjednodušeného modelu, 

• modální analýza (zjištění vlastních frekvencí), 

• vytvoření FRF, 

• vykreslení Lobe diagramu. 

9.1 Vytvoření zjednodušeného modelu 

Modely určené k analýze se z důvodu vytváření sítě a zrychlení výpočtu musí zjednodušit. Byly 

odstraněny všechny díry pro šrouby, zaoblení, sražené hrany, kapsy, díry mazání, všechny 

konstrukční prvky byly nahrazeny základními geometrickými tvary atd. Zjednodušený model 

je na obr. 82.  

 Na obrázku lze již vidět provedenou náhradu lineárního vedení. Lineární vedení je 

v tomto případě nahrazeno pružinami, aby byla definovaná tuhost vedení. Jeden vozík nahrazují 

dvě pružiny, které svírají mezi sebou úhel 45°(viz obr. 83). Tím jsou schopny zachycovat 

zatížení ve dvou směrech. Tuhost vozíku (390N/µm) je získána z katalogu a každá pružina má 

tuhost rovnu polovině této hodnoty. Tuhost vedení je možné také definovat funkcí Bushing. 

Obr. 82) Model pro analýzu regenerativního kmitání. 

Obr. 83) Nahrazení lineárního vedení pružinami. 
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9.2 Modální analýza 

Modální analýza se provádí k nalezení vlastních frekvencí soustavy. V softwaru Ansys je 

k tomu určen modul „Modal“. Vstupem modální analýzy je výše zmíněný zjednodušený model. 

Vlastní frekvence závisí na hmotnostech a tuhostech částí sestavy. Software dopočítává 

hmotnost z objemu a druhu zvoleného materiálu. Aby byla hmotnost odpovídající realitě 

(motoru, ložiska atd), byly ve vlastnostech změněny hustoty materiálů. Dále byly vloženy 

vazby mezi tělesa. 

Základem pro všechny výpočty v softwaru je vytvoření sítě ve všech tělesech. 

Relevantní výsledky modální analýzy nejsou náročné na kvalitu sítě, proto byla pro zrychlení 

výpočtu a snížení výpočetních uzlů zvolena hexagonální síť s velikostí elementu 10 mm. 

Vysíťovaná sestava je vyobrazena na obr. 84a. Soustava je zafixována k přírubě lože 

(viz obr. 84b). 

 Výsledkem je nalezení vlastních frekvencí. Dostačující počet je prvních 10 těchto 

frekvencí. Deformace v jedné vlastní frekvenci a hodnoty ostatních jsou zobrazeny na obr. 85. 

  

Obr. 84) a) Hexagonální síť sestavy, b) fixace sestavy. 

Obr. 85) Hodnoty prvních deseti vlastních frekvencí se zobrazením deformace v jedné z nich. 
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9.3 Vytvoření frekvenční charakteristiky 

Výstup modální analýzy je vstupem pro analýzu ve výpočtovém modulu „Harmonic 

Response“. Chování celé soustavy zatížené harmonickou silou definuje FRF (Frequency 

Response Function). Výstupem této analýzy je amplitudo-frekvenční charakteristika systému 

pro osy X, Y, Z. Stálé parametry používané během výpočtu jsou uvedeny v tab. 17. 

Zatěžování je vždy jednotkovou harmonicko silou v jednom směru působení. 

Působištěm všech sil je vytvořený TCP na konci nástroje ve tvaru krychle. Síla se umístí na 

plochu kolmou ke směru působení (viz obr. 86).  

Amplitudo frekvenční-charakteristika se získá z deformační charakteristiky „Frequency 

Response“. Strom použitých prvků je zobrazen na obr. 86. Amplitudu lze vyjádřit ve formě 

komplexního čísla, kde záporná reálná část amplitudy je potřebná pro výpočet limitní šířky 

třísky a vytvoření Lobe diagramu. 

9.4 Lobe diagram zapichování 

K výpočtu limitní mezní šířky je zásadní amplituda ve směru posuvu. U zapichování se jedná 

o osu X a výsledná amplituda bude součtem amplitud od síly ve směru x(Fp) a y(Fc), protože 

síla ve směru osy Z je zanedbatelná. Jelikož jsou síly v softwaru zadány jednotkově, výsledná 

amplituda bude součtem sinových a kosinových složek amplitud. Úhel mezi celkovou silou 

a silou Fc β=30° (Fc:Fp = 1:0,6).  

Jako první bude provedena analýza s jednotkovou silou Fp a sledována reakce ve směru 

osy X s rozsahem 0-1000 Hz, s krokem 5 Hz a s deseti vlastními frekvencemi (viz obr. 87). 

Poté se síla Fp změní na Fc a analýza se provede znovu (viz obr. 88). 

  

Obr. 86) TCP v podobě krychle a zobrazení stromu v Ansys. 

Tab. 17) Parametry nastavení softwaru Ansys. 
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Obr. 89) Výsledná amplituda ve směru X po sečtení obou složek. 

Obr. 88) Amplituda ve směru X od působení harmonické síly Fc. 

Obr. 87) Amplituda ve směru X od působení harmonické síly Fp. 



 

91 

  

 

 Výsledná amplituda je pak sečtena podle poměru sil a vykreslena na obr. 89, její reálná 

hodnota pak na obr. 90. Na výše uvedených obrázcích lze vidět maximální hodnotu amplitudy 

ve 170 Hz. Lobe diagram tedy bude z důvodu větší přehlednosti vytvořen pro tuto oblast 

(150-250 Hz). Výsledný Lobe digram pro operaci zapichování byl vyhotoven pomocí skriptu 

v softwaru Matlab a je vykreslen na obr. 91. 

Obr. 90 Reálná část amplitudy pro zapichovací operaci. 

Obr. 91) Lobe digram pro operaci upichování. 
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9.5 Lobe diagram podélného soustružení 

Podélné soustružení probíhá posuvem v ose Z. Tedy i veškeré vypočítané amplitudy budou 

v této ose. Dalším rozdílem je síla Ff, která již není zanedbatelná. Poměry všech sil pro podélné 

soustružení budou následující: Fc:Fp:Ff=1:0,8:0,45. Sčítat se budou již tři amplitudy na základě 

uvedeného poměru sil (musí se vypočítat všechny tři úhly, které síly svírají s výslednou silou). 

Směry těchto sil zůstávají stejné (Fc-y, Fp-x, Ff-z). Postup zůstává téměř totožný a výsledné 

grafy jsou uvedeny níže. 

 

 

Obr. 92) Amplituda ve směru Z od působení harmonické síly Fp. 

Obr. 93) Amplituda ve směru Z od působení harmonické síly Fc. 

Obr. 94) Amplituda ve směru Z od působení harmonické jednotkové síly Ff. 
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Obr. 96) Reálná část amplitudy pro podélné soustružení. 

Obr. 95) Výsledná amplituda ve směru Z po sečtení všech tří složek. 
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 Stejně jako v upichovací operaci, maximální hodnoty amplitud v ose Z jsou dosahovány 

v okolí 170 Hz. Proto bude výpočet Lobe diagramu zúžen na 150-250 Hz. 

 Na diagramu podélného soustružení (obr. 97) jsou levé strany lobu značně zkráceny. To 

je způsobeno nedostatkem hodnot blížících se nule. Řešením by bylo zjemnění kroku, to však 

značně zvyšuje dobu výpočtu. Druhou možností by bylo použití lineární interpolace a body 

dopočítat. 

Zhodnocení analýzy 

 Dosažené výsledky limitních šířek třísky přibližně odpovídají předpokladu se zvoleným 

parametrem poměrného útlumu 2 %. Jedná se o konzervativní odhad s nižším útlumem. 

Nicméně k dosažení efektivnější výroby a také, aby operace nebyly nijak technologicky 

omezovány, by bylo zapotřebí dosáhnout limitní šířky alespoň 5 mm. To lze vyřešit zvýšením 

tlumení lineárního vedení tlumicími elementy nebo tlumicími vozíky. Konstrukce by se však 

prodražila. 

 

Obr. 97) Lobe digram pro operaci podélné soustružení. 
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10 DOPORUČENÍ PRO PRAXI 

Z vlastního úhlu pohledu hodnotím celkovou práci jako propracovanou z hlediska výpočtů, 

konstrukčních uzlů a provedených analýz, ale pro reálné použití by muselo být dále zpracováno 

ještě několik bodů. Protože se celá konstrukce skládá z mnoha komplexních částí, bylo by 

vhodné detailněji konzultovat vypracované sekce s odborníky, kteří pracují jako technologové, 

výpočtáři, mechanici a další. 

Samotná konstrukce je určena k umístění do jedné konkrétní pozice v rámu stroje. Aby 

bylo možné osadit ostatní pozice tímto suportem, musely by být upraveny lože. Nynější řešení 

počítá s inkrementálním enkodérem. Enkodér nebyl konkrétně vybrán, toto by bylo nutné ještě 

napravit, případně zvážit aplikaci přímého odměřování, které by zpřesnilo přesnost polohování. 

Krytovací měchy použité v konstrukci jsou pouze ilustrativní a není vybrán konkrétní výrobce. 

Výsledky analýzy dynamické stability ukazují poměrně malé hodnoty limitních šířek 

třísky. To je zaviněno zejména malým tlumením systému se zvoleným koeficientem poměrného 

útlumu 2 %.  Ve skutečnosti bude tlumení pravděpodobně o něco vyšší, ale ne natolik, aby 

samobuzené kmitání nijak nelimitovalo technologické podmínky řezného procesu.  Bylo by 

tedy ke zvážení, zda vybavit konstrukci tlumicími vozíky nebo prvky aktivního tlumení. 

Vytvořené Lobe diagramy jsou pouze pro dvě soustružnické operace. Pro ostatní operace by se 

musely případně zhotovit. 

Komentář k přiložené výkresové dokumentaci 

Součástí výkresové dokumentace je výkres sestavy, seznam položek a šest výkresů vyráběných 

dílců. Výkres sestavy byl z důvodu lepší přehlednosti rozdělen na tři podsestavy a jednu hlavní 

sestavu. Pro sestavy byla použita i jiná něž normalizovaná měřítka, aby nemusely být užity 

velké formáty. Všechny výkresy obsahují razítko ÚVSSR a orámování dle normy ISO. 

Materiály jsou označovány dle ČSN EN 10021-1.





 

97 

  

11 ZÁVĚR 

Podstatou této práce byla konstrukce dvouosého suportu vícevřetenového soustružnického 

automatu TMZ642CNC společnosti Tajmac-ZPS. K základnímu poznání řešené problematiky 

je vypracovaná rešeršní část. Rešerše se zaměřuje na popis a princip funkce vícevřetenových 

automatů. Následně byla provedena analýza předních výrobců, kde byla pozornost věnována 

zejména konstrukčnímu provedení pohybu nástroje vůči obrobku jednotlivých společností. 

Tento rozbor pomohl k vytvoření představy o využívaných technologiích v oblasti konstrukce 

lineárních i rotačních os. V návaznosti byl proveden popis komponentů, ze kterých jsou 

pohybové osy složeny. Poslední částí rešerše je problematika kmitání v obráběcích centrech se 

zaměřením na samobuzené kmitání. 

Na základě poznatků získaných v rešeršní části byly vytvořeny návrhy šesti možných 

variant konstrukce suportu. Varianty obsahují kombinace rozdílných typů vedení a pohonů. 

Aby bylo možné varianty vzájemně porovnat, byly definovány atributy, které vyjadřují 

očekávané požadavky na suport. Porovnání je provedeno určením vah atributů a přiřazením 

bodů variantám dle osobních znalostí nabytých během dosavadního vypracovávání práce. 

Nejvíce bodů získala varianta s lineárním vedením, kuličkovým šroubem a servomotorem. Tato 

varianta byla tedy vybrána pro finální konstrukci. Dále byly navrhnuty dvě možnosti polohy 

vozíků osy „Z“ a porovnány z hlediska statické a dynamické stability.  

Konstrukční část probíhala souběžně s potřebnými výpočty, které podkládají vhodnost 

aplikace použitých konstrukčních prvků. Výpočty jsou čerpány z odborných literatur, katalogů 

a také z vlastních znalostí mechaniky těles. K výpočtu zatížení lineárního vedení, kuličkového 

šroubu a ložiska byl vytvořen pracovní cyklus ze soustružnických operací. Z něj vychází 

ekvivalentní zatížení a nominální otáčky KŠ. U těchto komponent je z katalogových výpočtů 

kontrolována zejména požadovaná životnost a komponenty byly zvoleny od společnosti 

HIWIN. Pro prvotní návrh kuličkového šroubu byl použit software MITCalc, jelikož počítá 

s mnoha faktory, které ovlivňují životnost kuličkového šroubu a matice. Motor značky 

SIEMENS byl dimenzován tak, aby dokázal překonat statické zatížení a disponoval 

dostatečnou dynamikou. Veškeré výpočty lze nalézt ve výpočtové zprávě v příloze práce. 

Výchozím bodem samotné konstrukce byla montáž suportu do rámu výše uvedeného 

stroje. Kromě hlavních konstrukčních uzlů je vyřešen i mazací systém s vnitřním rozvodem, 

dorazy obou os a také zakrytování otevřených částí suportu. Bylo myšleno i na pohyb obsluhy 

v pracovním prostoru, kde se nachází šest těchto suportů a mezi nimi jsou navržena madla pro 

pohodlnější pohyb obsluhy. Veškeré 3D modely konstrukce se nachází ve formátu „STEP“ 

v příloze práce. Součástí příloh je i patřičná výkresová dokumentace. 

V poslední části je výsledná konstrukce podrobena analýze z hlediska dynamické 

stability. Jsou zde zjištěny vlastní frekvence soustavy a následně amplitudy kmitu pod zatěžující 

harmonickou silou. Z těchto hodnot pak byly vytvořeny Lobe diagramy pro operace 

zapichování a podélné soustružení.  

Jak lze vidět, kompletní realizace konstrukce dvouosého suportu je záležitost mnoha 

komplexních částí a v těchto částech existuje nespočetné množství proměnných, které ovlivňují 

kvalitu provedené konstrukce. Taky nelze konstatovat, že vybraná cesta, kterou se konstruktér 

vydal, je ta nejlepší a nejvýhodnější. Cesta však musí být lemována požadavky a výsledným 

uspokojením zákazníka.





 

99 

  

 

12 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 

[1] Are CNC Multi-Spindle Machines Right for You?. In: Thomas [online]. [cit. 2021-02-

19]. Dostupné z: https://www.thomasnet.com/insights/are-cnc-multi-spindle-machines-

right-for-you-/?_ga=2.10847473.416278040.1610733767-1684634680.1610733767 

[2] MULTIPLE SPINDLE MACHINES. In: Davenport Machine [online]. [cit. 2021-02-

19]. Dostupné z: https://www.davenportmachine.com/multi-spindle-machines/ 

[3] SINUMERIK 840D. In: DIFAK [online]. [cit. 2021-02-19]. Dostupné z: 

http://www.difak.cz/cs/cnc-ridici-systemy-pro-obrabeci-stroje/siemens/sinumerik-840d 

[4] Tajmac-ZPS [online]. [cit. 2021-02-19]. Dostupné z: https://www.tajmac-zps.cz/ 

[5] MAREK, Jiří. Konstrukce CNC obráběcích strojů III. Praha: MM publishing, 2014. MM 

speciál. ISBN 978-80-260-6780-1. 

[6] GRYČ, Jan a Lucie FILOVÁ. Novinky v upínání. In: MM Spektrum [online]. [cit. 2021-

02-19]. Dostupné z: https://www.mmspektrum.com/clanek/novinky-v-upinani.html 

[7] Quick-Change Tooling Improves Swiss Lathe Profits. In: Moder Machine Shop [online]. 

[cit. 2021-02-19]. Dostupné z: https://www.mmsonline.com/articles/quick-change-

tooling-improves-swiss-lathe-profits 

[8] HUSÁRIK, Tomáš. Podavače tyčí zvyšují produktivitu výroby. In: MM Spektrum 

[online]. [cit. 2021-02-19]. Dostupné z: 

https://www.mmspektrum.com/clanek/podavace-tyci-zvysuji-produktivitu-vyroby.html 

[9] Historie TAJMAC-ZPS v bodech. TAJMAC-ZPS [online]. [cit. 2021-02-19]. Dostupné 

z: https://www.tajmac-zps.cz/historie 

[10] TAJMAC-ZPS. In: Tajmac Group [online]. [cit. 2021-02-19]. Dostupné z: 

http://tajmacgroup.com/tajmac-zps.php 

[11] The INDEX Group. In: Index-Traub [online]. [cit. 2021-02-19]. Dostupné z: 

https://www.index-traub.com/en/company/about-us/the-index-group/ 

[12] Multi-spindle automatic machines overview. Index-Traub [online]. [cit. 2021-02-19]. 

Dostupné z: https://www.index-traub.com/en/products/multi-spindle-automatics/ 

[13] INDEX MS40-8: Multi-spindle automatics. In: Index-Traub [online]. [cit. 2021-02-19]. 

Dostupné z: https://www.index-traub.com/en/products/multi-spindle-automatics/index-

ms40-8/ 

[14] About. In: Schütte [online]. [cit. 2021-02-19]. Dostupné z: https://schutteusa.com/about/ 

[15] The priority here is maximum productivity. In: Schütte [online]. [cit. 2021-02-19]. 

Dostupné z: https://www.schuette.de/en/products/automatics/ 

[16] SERIES G – CAM AUTOMATICS WITH CNC OPTIONS. In: Schütte [online]. [cit. 

2021-02-19]. Dostupné z: https://schutteusa.com/media/rte/brochure/schutte-g-series-

brochure.pdf 



 

100 

  

[17] CNC Multi-Spindle Automatic Lathes – The Generation SCX. In: Schütte [online]. [cit. 

2021-02-19]. Dostupné z: https://schutteusa.com/media/rte/brochure/schutte-scx-

brochure.pdf 

[18] About Tornos. In: Tornos [online]. [cit. 2021-02-19]. Dostupné z: 

https://www.tornos.com/en/content/about-tornos 

[19] MultiSwiss range. In: Tornos [online]. [cit. 2021-02-19]. Dostupné z: 

https://www.tornos.com/sites/tornos.com/files/data/product/multiswiss/multiswiss_ran

ge_en_web.pdf 

[20] CNC Multi Spindle Screw Machines. In: Metra [online]. [cit. 2021-02-19]. Dostupné z: 

http://www.metramh.com/en/152706/MACHINES/CNCMultiSpindleScrewMachinesC

XZSERIES.htm 

[21] JANÍČKOVÁ, Petra. Moderní konstrukční řešení CNC strojů: Sbližování teorie s praxí. 

Uherské Hradiště, 2012. Střední odborná škola technická Uherské Hradiště. 

[22] RYBÁŘ, Pavel. Problematika návrhu os obráběcích strojů s kuličkovými šrouby. MM 

Spektrum [online]. [cit. 2021-03-07]. Dostupné z: 

https://www.mmspektrum.com/clanek/problematika-navrhu-os-obrabecich-stroju-s-

kulickovymi-srouby 

[23] ZAHRADNÍK, Jiří. Elektrická výzbroj obráběcích strojů. V Plzni: Západočeská 

univerzita, 2006. ISBN 80-704-3494-5. 

[24] SOUČEK, Pavel. Servomechanismy ve výrobních strojích. Praha: Vydavatelství ČVUT, 

2004. ISBN 80-010-2902-6. 

[25] SKALICKÝ, Jiří. Elektrické servopohony. Vyd. 2. Brno: Vysoké učení technické, 2001. 

ISBN ISBN : 80-214-1978-4. 

[26] STÝSKALA, Vítězslav a Jan DUDEK. Elektrické stroje Úvod – Asynchronní motory. 

2007. Dostupné také z: 

http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalarske_FS/prednasky/1_AM_FS.pdf 

[27] Elektro: odborný časopis pro elektrotechniku [online]. Praha: FCC Public, 2006, [cit. 

2021-02-26]. ISSN ISSN 1210-0889. Dostupné z: 

https://dnnt.mzk.cz/uuid/uuid:580a98d0-87e9-11e9-b844-5ef3fc9ae867 

[28] Elektro: odborný časopis pro elektrotechniku. Praha: FCC Public, 2006, 16(11). s. 40, 

2006. ISSN ISSN 1210-0889. 

[29] Synchronní servomotory konstrukční řady CMP: Servomotory. SEW Eurodrive [online]. 

[cit. 2021-02-26]. Dostupné z: https://www.sew-

eurodrive.cz/vyrobky/motory/servomotory/synchronni_servomotory_cmp_high_dynam

ic/synchronni_servomotory_cmp_high_dynamic.html 

[30] Elektro: odborný časopis pro elektrotechniku [online]. [cit. 2021-02-26]. ISSN ISSN 

1210-0889. Dostupné z: http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/casopis/tema/prime-

linearni-motory-ano-ci-ne--9986 



 

101 

  

[31] HORÁK, Miroslav. KONSTRUKČNÍ NÁVRH LINEÁRNÍ OSY PRO TĚŽKÝ OBRÁBĚCÍ 

STROJ. Brno, 2019. Diplomová práce. VUT. Vedoucí práce Dominik Hermanský. 

[32] Stepper Motors Step Up for Machine Automation. MachineDesign [online]. [cit. 2021-

02-27]. Dostupné z: https://www.machinedesign.com/automation-

iiot/article/21836411/stepper-motors-step-up-for-machine-automation 

[33] Převod otáčivých pohybů na podélné. MM Spektrum [online]. [cit. 2021-03-09]. 

Dostupné z: https://www.mmspektrum.com/clanek/prevod-otacivych-pohybu-na-

podelne 

[34] KSK PRECISE MOTION. Product Catalogue. 2017. Dostupné také z: https://www.ksk-

pm.cz/media/upload/files/product%20catalogue.pdf 

[35] KOZELKA, Antonín. Kuličkové šrouby s rotační maticí. MM Spektrum [online]. [cit. 

2021-03-09]. Dostupné z: https://www.mmspektrum.com/clanek/kulickove-srouby-s-

rotacni-matici 

[36] MAREK, Jiří. Kuličkové šrouby a matice ve stavbě CNC obráběcích strojů, část 2.: 

Převod a oběh kuliček v maticích kuličkových šroubů. MM Spektrum [online]. [cit. 2021-

03-09]. Dostupné z: https://www.mmspektrum.com/clanek/kulickove-srouby-a-matice-

ve-stavbe-cnc-obrabecich-stroju-cast-2 

[37] MAREK, Jiří. Kuličkové šrouby a matice ve stavbě CNC obráběcích strojů, část 4. MM 

Spektrum [online]. [cit. 2021-03-11]. Dostupné z: 

https://www.mmspektrum.com/clanek/kulickove-srouby-a-matice-ve-stavbe-cnc-

obrabecich-stroju-cast-4 

[38] Hřebeny se šikmým ozubením. HIWIN [online]. [cit. 2021-03-10]. Dostupné z: 

https://www.hiwin.cz/cz/produkty/hrebeny-a-pastorky/hrebeny-se-sikmym-ozubenim 

[39] CNC Heavy Duty Horizontal Lathe: Hydrostatic Worm & Rack System. DSK Machinery 

[online]. [cit. 2021-03-10]. Dostupné z: https://cdn.komachine.com/media/product-

catalog/dskmachinery_30964_rodtmb.pdf 

[40] ZHAO, Bio, Song ZHANG a J., & WANG. Friction characteristics of sliding guideway 

material considering original surface functional parameters under hydrodynamic 

lubrication. 2016. Dostupné z: doi:10.1177/1350650116681941 

[41] STACH, Eduard, Matěj SULITKA a Martin MAREŠ. Hydrostatická vedení obráběcích 

strojů. MM Spektrum [online]. [cit. 2021-03-13]. Dostupné z: 

https://www.mmspektrum.com/clanek/hydrostaticka-vedeni-obrabecich-stroju 

[42] TOMEK, Michal, Jiří VRHEL a Lubomír NOVOTNÝ. Hydrostatika zvyšuje užitnou 

hodnotu obráběcích strojů. MM Spektrum [online]. [cit. 2021-03-13]. Dostupné z: 

https://www.mmspektrum.com/clanek/hydrostatika-zvysuje-uzitnou-hodnotu-

obrabecich-stroju 

[43] Hydrostatic Compact Guidance System. Schaeffler [online]. [cit. 2021-03-14]. Dostupné 

z: 

https://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/01

_publications/schaeffler_2/tpi/downloads_8/tpi_149_en_en.pdf 



 

102 

  

[44] OHTA, Hiroyuki a Eiji HAYASHI. VIBRATION OF LINEAR GUIDEWAY TYPE 

RECIRCULATING LINEAR BALL BEARINGS [online]. [cit. 2021-03-15]. Dostupné z: 

doi:10.1006/jsvi.2000.2950  

[45] WHITE, Carl. New ways to damp vibration on linear axes. Machine Design [online]. 

[cit. 2021-03-15]. Dostupné z: https://www.machinedesign.com/mechanical-motion-

systems/bearings/article/21832537/new-ways-to-damp-vibration-on-linear-axes 

[46] About Couplings. NBK [online]. [cit. 2021-03-20]. Dostupné z: 

https://www.nbk1560.com/en/resources/coupling/article/couplicon-about/#disc_type 

[47] MENDŘICKÝ, Radomír. Odměřovací systémy: Odměřování přímé a nepřímé, 

přírůstkové a absolutní. 2014. Dostupné také z: http://www.ksa.tul.cz/getFile/id:3672 

[48] RICE, Eric. The Right Encoder Can Reduce Downtime. Machine Design [online]. [cit. 

2021-03-21]. Dostupné z: https://www.machinedesign.com/mechanical-motion-

systems/article/21137660/the-right-encoder-can-reduce-downtime 

[49] ISAAC, Charles a Ian MILLER. Four Lubrication Mistakes that can Bring Machines 

Down. Machine Design [online]. [cit. 2021-03-21]. Dostupné z: 

https://www.machinedesign.com/mechanical-motion-systems/article/21838228/four-

lubrication-mistakes-that-can-bring-machines-down 

[50] KRONTORÁD, Jakub a Štěpán FIALA. Teleskopické kryty s rodným listem. MM 

Spektrum [online]. [cit. 2021-03-21]. Dostupné z: 

https://www.mmspektrum.com/clanek/teleskopicke-kryty-s-rodnym-listem 

[51] SVOBODA, Pavel, Jan BRANDEJS a Jiří DVOŘÁČEK. Základy konstruování. Vydání 

šesté. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. ISBN 978-80-7204-921-9. 

[52] SCHMITZ, Tony L. a Kevin S. SMITH. Machining dynamics: frequency response to 

improved productivity. Second edition. Cham: Springer, 2019. ISBN 978-3-319-93706-

9. 

[53] VAŠINA, Martin. Studium tlumicích vlastností materiálů: Study of damping properties 

of materials : zkrácená verze habilitační práce [online]. Brno: VUTIUM, 2009 [cit. 

2021-05-17]. ISBN ISBN978-80-214-3848-4. 

[54] HADRABA, Petr a Zdeněk HADAŠ. Virtual Twin of The Multi-spindle Lathe for The 

Chatter Time-domain Analysis [online]. In: . [cit. 2021-04-27]. ISBN 978-80-214-5542-

9. 

[55] FOJTŮ, Petr. Problematika samobuzeného kmitání při obrábění [online]. In: . [cit. 2021-

04-27]. Dostupné z: https://stc.fs.cvut.cz/history/2009/sbornik/Papers/pdf/FojtuPetr-

304483.pdf 

[56] JANÍČEK, Přemysl a Jiří MAREK. Expertní inženýrství v systémovém pojetí. Praha: 

Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4127-7. 

[57] MORI-SAY TMZ642CNC: Prospekt. Dostupné také z: https://www.tajmac-

zps.cz/vicevretenovy-soustruznicky-automat-mori-say-tmz642cnc 



 

103 

  

[58] KRÁČMAR, Tomáš. Konstrukce vřeten vícevřetenového soustružnického automatu. 

Brno, 2016. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce Jan 

Vetiška. 

[59] INDEX, USA. INDEX Multi-spindle automatic lathe MS22-L with swiss type function 

[online]. In: . [cit. 2021-02-19]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=CFTxNLpZdmQ&list=PLP2HD41IZOJKFJ22KK

QuDcI8kTmHKHP8b&index=1&ab_channel=INDEXUSA 

[60] CNC multi-spindle automatics of the PC series. In: Schütte [online]. [cit. 2021-02-19]. 

Dostupné z: https://schutteusa.com/media/rte/brochure/schutte-pc-series-brochure.pdf 

[61] Elektro: odborný časopis pro elektrotechniku [online]. Praha: FCC Public, 2005, 15(2). 

s. 40, 2005 [cit. 2021-02-26]. ISSN ISSN 1210-0889. Dostupné z: 

https://dnnt.mzk.cz/uuid/uuid:55662560-87ec-11e9-8834-5ef3fc9bb22f 

[62] Krokové motory. Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí [online]. [cit. 2021-02-27]. 

Dostupné z: https://www.skola-auto.cz/wp-content/uploads/2018/09/Lux-

Krokove_motory.pdf 

[63] HIWIN. Kuličkové šrouby: Katalog výrobků. Dostupné také z: 

https://www.hiwin.cz/cz/download 

[64] THE FIRST FAMILY OF RACK & PINION DEDICATED REDUCERS. Andantex 

[online]. [cit. 2021-03-10]. Dostupné z: https://andantex.com/wp-

content/uploads/2017/06/Rack-Pinion-Dedicated-Reducers.pdf 

[65] BARTOŠ, Michal. NÁHON POSUVOVÉ SOUŘADNICE PORTÁLOVÉHO 

OBRÁBĚCÍHO CENTRA POMOCÍ PASTORKU A HŘEBENE. Brno, 2019. Diplomová 

práce. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce Jiří Marek. 

[66] HIWIN: Motion Control & Systems [online]. [cit. 2021-03-15]. Dostupné z: 

https://www.hiwin.cz/ 

[67] Co je otevřený opticky snímač polohy Renishaw?. Renishaw [online]. [cit. 2021-03-21]. 

Dostupné z: https://www.renishaw.cz/cs/otevrene-opticke-snimace--6433 

 

 

 

 

 

 





 

105 

  

13 SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ A TABULEK 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1) Popis soustružnického vícevřetenového automatu TMZ642CNC [57]. ..................... 17 

Obr. 2) Produkty vyráběné na vícevřetenových automatech společnosti Schütte, Tajmac-ZPS a 

Index [15] [57] [13]. ................................................................................................................ 17 

Obr. 3) Přenos krouticího momentu ze synchronního servomotoru na vřeteno [58]. .............. 18 

Obr. 4) Upínání nástroje W&F Micro quick-change systém [7]. ............................................ 19 

Obr. 5) Výrobní divize společnosti Tajmac-ZPS [4]. .............................................................. 20 

Obr. 6) Vícevřetenový automat TMZ642CNC [57]. ............................................................... 21 

Obr. 7) a) Dvouosý suport, b) rám stroje Tajmac-ZPS [4]. ..................................................... 21 

Obr. 8) a) Osmi vřetenový automat INDEX MS40-8 [13], b) vřetena a suporty stroje [59]. .. 22 

Obr. 9) Pracovní prostor řady G [16]. ...................................................................................... 22 

Obr. 10) Pohyby hlavy křížového suportu společnosti Schütte řady SCX  [17]. .................... 23 

Obr. 11) Prostornost pracovního prostoru stroje řady SCX [17]. ............................................ 23 

Obr. 12) Design soustružnického automatu Tornos MultiSwiss 8x26 [19]. ............................ 23 

Obr. 13) a) Popis soustružnického automatu Tornos, b) kinematika stroje [19]. .................... 24 

Obr. 14) a) Pracovní prostor stroje Metra CXZ, b) Metra 6.35 CNX s aut. podavačem [20]. 24 

Obr. 15) Základní rozdělení konstrukčních elementů lineární posuvové soustavy [5]. .......... 25 

Obr. 16) Subsystémy mechatronického systému [25]. ............................................................ 26 

Obr. 17) Popis a) asynchronního motoru [31], b) synchronního motoru s permanentními 

magnety [26]. ........................................................................................................................... 27 

Obr. 18) Synchronní servomotory s vysokou dynamikou: a) SEW řady CMP [28], b) Siemens 

IFK7 a IFT6  [29]. .................................................................................................................... 27 

Obr. 19) Popis elektrického lineárního servopohonu: 1) lineární vedení, 2) odměřovací systém, 

3) energetický řetěz s napájecím kabelem, 4) saně a strojní část, 5) primární část synchronního 

motoru, 6) sekundární část s permanentními motory [61]. ...................................................... 28 

Obr. 20) a) Konstrukce krokového motoru [62], b) kontrolér, driver a motor IDEC AMCI [32].

 .................................................................................................................................................. 29 

Obr. 21) Použití KŠ v různých odvětvích. ............................................................................... 29 

Obr. 22) Způsob připojení a náhonu sestavy KŠM [5]. ........................................................... 30 

Obr. 23) Rozdíl mezi broušeným a válcovaným závitem [34]. ............................................... 30 

Obr. 24) a) Gotický profil závitu šroubu, b) kuličkový šrouby firmy KSK [34]. .................... 31 

Obr. 25) Možnosti předepnutí matice společnosti KSK Precise Motion [34]. ........................ 31 

Obr. 26) Uložení KŠ: a) oboustranně radiálně-axiální, b) jednostranné axiální, c) pouze radiální 

a d) letmé radiálně-axiální uložení [63]. .................................................................................. 32 

Obr. 27) Dva typy předepnutí pastorku a hřebene společnosti Andantex [64]. ....................... 33 

Obr. 28) Hydrostatický šnek se šnekovým hřebenem [39]. ..................................................... 34 

Obr. 29) Profily kluzného vedení [65]. .................................................................................... 35 

Obr. 30) Hydrostatické lineární vedení Schaeffler [43]. .......................................................... 35 

Obr. 31) Graf závislosti třecí síly na rychlosti [65]. ................................................................ 36 

Obr. 32) Základní rozdělení valivých vedení [5]. .................................................................... 37 

Obr. 33) Tlumení a statické tuhosti kluzných a valivých vedení [45]. .................................... 37 

Obr. 34) a) Tlumicí vozík pro zvýšení tlumení, b) srovnání tlumeni [45]. .............................. 38 

Obr. 35) a) Kolejnice s vozíkem, b) kuličkové pouzdro s vodicí tyčí [66]. ............................. 38 



 

106 

  

Obr. 36) Atributy používaných hřídelových spojek [46]. ........................................................ 39 

Obr. 37) a) Princip optického inkr. odměřování [67], b) přímé inkr. snímání v lineárním vedení 

Hiwin [66]. ................................................................................................................................ 40 

Obr. 38) Krycí měchy lineárního vedení a centrální mazací systém společnosti Hiwin [66]. . 41 

Obr. 39) Vlastnosti materiálů používaných v konstrukci OS [5]. ............................................ 42 

Obr. 40) Rozdělení vynucených a samobuzených kmitů v OS a jejich příčiny [5]. ................ 43 

Obr. 41) Nalevo soustava volného kmitu s tlumením, napravo její amplituda kmitu v závislosti 

na čase [52]. .............................................................................................................................. 44 

Obr. 42) Soustava buzeného kmitání s frekvenčně-amplitudovou charakteristikou [52]. ....... 44 

Obr. 43) Zpětnovazební obvod samobuzených kmitů [55]. ..................................................... 45 

Obr. 44) Princip polohové vazby [55]. ..................................................................................... 45 

Obr. 45) Regenerativní kmitání během soustružení [52]. ........................................................ 46 

Obr. 46) Fázový posun stabilního a nestabilního obrábění [52]. .............................................. 46 

Obr. 47) Lobe diagram stability řezného procesu [52]. ............................................................ 47 

Obr. 48) Myšlenková mapa konstrukce dvouosého suportu. ................................................... 49 

Obr. 49) Varianta s kluzným vedením, kuličkovým šroubem a servomotorem. ...................... 51 

Obr. 50) Varianta s lineárním vedením, kuličkovým šroubem a servomotorem. .................... 52 

Obr. 51) Varianta s lineárním vedením, lineárním servopohonem. ......................................... 52 

Obr. 52) Varianta 4: hydrostatické vedení, valivé profilové vedení, KŠ, servomotor. ............ 53 

Obr. 53) Varianta 5: Hydrostaticky uložené vřeteno vykonává pohyb v ose Z. ...................... 53 

Obr. 54) Graf relativní váhy atributů. ....................................................................................... 55 

Obr. 55) Dvě možnosti polohy vozíků v ose Z. ........................................................................ 56 

Obr. 56) Amplitudo-frekvenční charakteristika. ...................................................................... 57 

Obr. 57) Rozbor silových účinků osy X (vazby ponechány pro přehlednost). ........................ 64 

Obr. 58) Rozbor silových účinků osy Z. .................................................................................. 66 

Obrázek 59 Výpočet kuličkové šroubu v softwaru MITCalc. .................................................. 69 

Obr. 60) Obrázek Boční a čelní pohled na lože umístěné v rámu stroje. ................................. 75 

Obr. 61) Přitlačení kolejnice a vozíku k referenční hraně pomocí šroubů (zobrazení v řezu). 76 

Obr. 62) Zapuštění vozíků do stolu osy. ................................................................................... 76 

Obr. 63) Celkový pohled na umístění lineárního vedení obou os. ........................................... 76 

Obr. 64) Soustava KŠM, ložisko, pružná spojka a motor osy X. ............................................. 77 

Obr. 65) Pohled na soustavu shora: středění příruby a ložiskového domku. ........................... 77 

Obr. 66) Soustava KŠM, ložisko, pružná spojka a motor osy X. ............................................. 78 

Obr. 67) Pohled shora na soustavu v ose Z. ............................................................................. 78 

Obr. 68) Vnitřní rozvod mazání ke komponentům umístěných v suportu Z. ........................... 79 

Obr. 69) Převod maziva mezi pohyblivými suporty X a Z. ..................................................... 79 

Obr. 70) Rozvody mazání v suportu X. .................................................................................... 80 

Obr. 71) Dorazy suportu Z se zobrazením max. vyložením. .................................................... 80 

Obr. 72) Dorazy suportu X. ...................................................................................................... 81 

Obr. 73 Místa suportu k zakrytování. ....................................................................................... 81 

Obr. 74) Zakrytování pozic 4 a 2 lištami. ................................................................................. 82 

Obr. 75) Zakrytování pozic 3 a 6. ............................................................................................. 82 

Obr. 76) Zakrytování pozic 1 a 5. ............................................................................................. 82 

Obr. 77) Výsledná konstrukce. ................................................................................................. 83 

Obr. 78) Umístění suportu v rámu. ........................................................................................... 83 

Obr. 79) Základní rozměry suportu. ......................................................................................... 84 

Obr. 80) Umístění suportů do všech pozic rámu. Madla jsou znázorněna žlutou barvou. ....... 84 



 

107 

  

Obr. 81) Zobrazení množství spojovacích a dalších prvků. ..................................................... 85 

Obr. 82) Model pro analýzu regenerativního kmitání. ............................................................ 87 

Obr. 83) Nahrazení lineárního vedení pružinami. ................................................................... 87 

Obr. 84) a) Hexagonální síť sestavy, b) fixace sestavy. .......................................................... 88 

Obr. 85) Hodnoty prvních deseti vlastních frekvencí se zobrazením deformace v jedné z nich.

 .................................................................................................................................................. 88 

Obr. 86) TCP v podobě krychle a zobrazení stromu v Ansys. ................................................ 89 

Obr. 87) Amplituda ve směru X od působení harmonické síly Fp. ......................................... 90 

Obr. 88) Amplituda ve směru X od působení harmonické síly Fc. ......................................... 90 

Obr. 89) Výsledná amplituda ve směru X po sečtení obou složek. ......................................... 90 

Obr. 90 Reálná část amplitudy pro zapichovací operaci. ......................................................... 91 

Obr. 91) Lobe digram pro operaci upichování. ........................................................................ 91 

Obr. 92) Amplituda ve směru Z od působení harmonické síly Fp. .......................................... 92 

Obr. 93) Amplituda ve směru Z od působení harmonické síly Fc. .......................................... 92 

Obr. 94) Amplituda ve směru Z od působení harmonické jednotkové síly Ff. ....................... 92 

Obr. 95) Výsledná amplituda ve směru Z po sečtení všech tří složek. .................................... 93 

Obr. 96) Reálná část amplitudy pro zapichovací operaci. ....................................................... 93 

Obr. 97) Lobe digram pro operaci podélné soustružení. ......................................................... 94 

 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 1) Atributy ke srovnání variant. ....................................................................................... 54 

Tab. 2) Párové srovnání Fullerovou metodou. ......................................................................... 54 

Tab. 3) Závislost mezi dvěma atributy. ................................................................................... 55 

Tab. 4) Hodnocení a určení celkového pořadí variant. ............................................................ 55 

Tab. 5) Okrajové podmínky v modulech Modal a Harmonic Response. ................................. 56 

Tab. 6) Vstupní parametry osy X. ............................................................................................ 59 

Tab. 7) Parametry motoru 1FK7044-4CF74. ........................................................................... 61 

Tab. 8) Vstupní parametry osy Z. ........................................ Chyba! Záložka není definována. 

Tab. 9) Parametry osy X. ......................................................................................................... 64 

Tab. 10) Parametry osy Z. ........................................................................................................ 66 

Tab. 11) Parametry kuličkového šroubu Hiwin pro osu X i Z. ................................................ 69 

Tab. 12) Parametry kosoúhlého ložiska Hiwin. ....................................................................... 72 

Tab. 13) Parametry vozíků řady HG společnosti Hiwin. ......................................................... 73 

Tab. 14) Parametry hřídelových pružných spojek. .................................................................. 74 

Tab. 15) Hlavní katalogové komponenty suportu. ................................................................... 75 

Tab. 16) Parametry výsledného dvouosého suportu. ............................................................... 84 

Tab. 17) Parametry nastavení softwaru Ansys. ....................................................................... 89 





 

109 

  

14 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

SEZNAM ZKRATEK 

 

SEZNAM SYMBOLŮ 

Ostatní symboly jsou popsány ve výpočtové zprávě

VSA 

 

 

Vícevřetenový soustružnický automat 

 

 

CNC Computer numerical control  

PLC Programmable logic controller  

HSC High speed cutting  

AC Alternating current  

KŠ Kuličkový šroub  

KŠM Kuličkový šroub a matice  

HPC High performance concrete  

FRF Frequency response function  

TCP Tool center point  

Ω Otáčky vřetene  

blim Limitní šířka třísky  

Ks Měrný řezný odpor materiálu  

fc Frekvence samobuzeného kmitání  

N Počet vln na obvodu obrobku  

ε Fáze mezi aktuálním a předešlým kmitem  

π Ludolfovo číslo  

β Úhel mezi výslednou silou F a řeznou silou Fc  

b Aktuální šířka tříska  

Kn Silový koeficient  

y(t) Funkce aktuální vlny 

 

 

y(t-τ) Funkce předchozí vlny 

 

 

t Celkový čas  

τ Perioda  

Re[FRF] Reálná část FRF  

Im[FRF] Imaginární část FRF 

 

 

Fc Řezná síla  

Ff Posuvová síla  

Fp Pasivní síla  
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15 SEZNAM PŘÍLOH 

Elektronické přílohy 

• Výpočtová zpráva  

o Vypoctova_zprava_DPJS.pdf 

• 3D model konstrukce  

o 000_DVOUOSY_SUPORT.step 

• Výkresová dokumentace  

o 000_DVOUOSY_SUPORT.pdf 

o 000_PODSESTAVA_A.pdf 

o 000_PODSESTAVA_B.pdf 

o 000_PODSESTAVA_C.pdf 

o 000_SEZNAM_POLOZEK_1.pdf 

o 000_SEZNAM_POLOZEK_2.pdf 

o 000_SEZNAM_POLOZEK_3.pdf 

o 000_SEZNAM_POLOZEK_4.pdf 

o 000_SEZNAM_POLOZEK_5.pdf 

o 003_SUPORT_X.pdf 

o 007_DOMEK.pdf 

o 008_PRIRUBA_MOTORU.pdf 

o 015_ROZVOD_MAZANI.pdf 

o 034_CELO.pdf 

o 035_DORAZ4.pdf 


