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Abstrakt 

 
Práce se v první fázi zabývá sestavením přehledu běžně užívaných koncepcí 
systému automatické výměny nástroje v oblasti obráběcích center s bližším 
zaměřením na frézovací stroje. Zvláštní pozornost je zde věnována především 
problematice systémů výměny jednotlivých nástrojů využívajících skladovací 
zásobníky. Vzhledem k následnému konstrukčnímu zaměření navazující části byly 
popsány základní varianty vřetenových upínacích mechanismů. S využitím získaných 
poznatků je následně zpracován konstrukční návrh systému AVN vhodného k využití 
především spolu s numericky řízeným frézovacím strojem portálové konstrukce. 
Řešení dané problematiky spočívá v pevnostní analýze upínacího mechanismu za 
pomocí metody konečných prvků, dále pak v návrhu sady talířových pružin 
k vyvození upínací síly na nástroj. Finální výstup návrhu pak představuje výkresová 
dokumentace stěžejních prvků systému. 
 
Klíčová slova 
 
Automatická výměna nástroje, frézovací vřeteno, upínací mechanismus, skladovací 
zásobník nástrojů, nosný zásobník nástrojů, metoda konečných prvků, talířová 
pružina 
 
 
Abstract 
 
The first part of the thesis is focused on summarisation of commonly used 
conceptions of automatic tool change systems, especially focused on milling 
machines. Special attention is given to the issue of single tool change systems using 
storage tool magazines. Considering the following construction theme of the thesis, 
most commonly used spindle clamping units were described. With use of the 
gathered information was then created the construction draft of the ATC system 
suitable to be used with a numerically controled milling machine. Solution of the issue 
consists of the static structural analysis of the clamping unit using the finite element 
method and design of the belleville springs set. Final output of the draft comprises of 
drawing documentation of the main parts of the system.  
 
Key words 
 
Automatic tool change, milling spindle, clamping unit, storage tool magazine, carrier 
tool magazine, belleville spring, finite element method 
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1. Automatická výměna nástrojů 
 
1.1 Definice systému AVN 
 
Systém  automatické výměny nástroje (dále jen „AVN“) představuje skupinu 
funkčních celků realizujících proces přestavení požadovaného nástroje ze 
zásobníku, či jiné pohotovostní polohy do aktivní konfigurace, v níž se s využitím 
daného nástroje následně realizuje proces obrábění.  
 Výmenou nástroje v případě frézovacích strojů, na které je tato práce 
především zaměřena obvykle rozmíme jeho vyjmutí ze zásobníku za pomocí 
vhodného manipulátoru, kterým je následně transportován do polohy umožňující jeho 
upnutí ve vřeteni stroje.  
 Po skončení této činnosti obvykle následuje přímo samotné obrábění, které 
však může být předcházeno ověřením geometrických parametrů funkční části 
daného nástroje za pomocí senzorických systémů stroje.  
 Obecné shrnutí běžně užívaných variant rozdělené dle morfologie, na níž je 
daný systém založen je znázorněno na obr.1. 
 

 
Obr. 1 Morfologie systémů AVN [1] 

 
1.2 Motivace zavedení systémů AVN 
 
Vzhledem k trendu pokročilé automatizace obráběcích strojů je žádoucí, aby co 
možná největší část obráběcího procesu probíhala bez nutnosti vnějšího zásahu 
obsluhy. Tím je dosaženo zvýšení produktivity stroje částečnou eliminací vedlejších 
časů obrábení.  
 Za značný přínos lze rovněž považovat snížení nároků na obsluhu stroje, a to 
jak fyzických nároků, tak i potřebné kvalifikace za současného odstranění případné 
chybovosti lidského faktoru.  
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1.3 Požadavky kladené na daný systém 
 
Základní požadavky kladené na systémy AVN představují obvykle přesnost a 
spolehlivost upnutí nástroje, rychlost provedení požadované operace, dále pak 
vhodná kapacita zásobníku nástrojů, adekvátní energetické nároky a možnost 
vhodné obsluhy jednotlivých členů řídícím systémem stroje.  
 Výrazněji limitována je zde především rychlost průběhu výměny nástroje, což 
je dáno především nároky na pohonnou soustavu manipulátoru a zásobníku (obr. 2) 
nástrojů. S rostoucí rychlostí pohybu jednotlivých elementů soustavy pak také může 
docházet ke vzniku nežádoucích rázů a nárustu namáhání kritických uzlů systému.  
 

 
Obr. 2 Skladovací zásobník nástrojů [12] 

  
1.4 Cíle práce 
 
V první fázi představuje hlavní úkol formulace přehledu morfologií a koncepčních 
variant AVN využívaných v oblasti obráběcích center. Jsou zde rovněž popsány 
běžnně užívané typy vřetenových upínacích jednotek.  
 Tato část je pak dále zaměřena konkrétněji především na problematiku tzv. 
„pick–up systémů“, přičemž je na základě vyhodnocení shromážděných poznatků 
následně  specifikována zvolená konstrukce, kterou se bude detailně zabývat 
navazující část práce. 
 Samotný konstrukční návrh vycházející ze zvolené kocepce a vstupních 
parametrů pak obsahuje řešení problematiky konstrukčního řešení rychloupínací 
vřetenové jednotky podložené pevnostní analýzou ve spojení s návrhem vhodného 
zásobníku nástrojů. Navržený upínač je následně zahrnut do designového návrhu 
frézovacího vřetene, který předsatvuje příklad spojení daných prvků do funkčního 
celku.  
 S využitím získaných výstupů je následně vytvořena částečná výrobní 
dokumentace vybraných stěžejních prvků upínací jednotky a zásobníku.  
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2. Koncepce využívající nosných zásobníků 
 
Vyznačují se pevným spojením s rámem obráběcího stroje, které je následkem 
potřeby přenášet kromě tíhových sil zásobníku a v něm uložených nástrojů i řezné 
odpory vznikající během procesu obrábění. Konstrukce takovéhoto zásobníku tedy 
přímo ovlivňuje tuhost soustavy stroj – nástroj – obrobek a tím celkové užitné 
vlastnosti stroje.  
 Nutnost umístit zásobník v rámci pracovního prostoru tak, aby byla umožněna 
jeho přímá účast na obrábění zde značně ovlivňuje jeho dosažitelnou kapacitu.  
 Výhodou využítí nosných zásobníků je jednoduchost konstrukce, která 
nevyžaduje přítomnost manipulátorů a dopravníků nástrojů. Zároveň je dosahováno 
krátkých časů výměny nástrojů, které lze v zásobníku s výhodou uspořádat do pořadí 
odpovídajícího jednotlivým operacím, čímž se časy výměny dále redukují. [1],[2] 

 
V rámci dané specifikace lze dále rozlišovat tyto základní podskupiny: 
 

 Systémy výměny jednotlivých nástrojů upnutých v zásobníku 

 Systémy výměny celých vřeten s nástroji  

 Systémy výměny vícevřetenových operačních hlav s nástroji  
 
2.1. Systémy výměny jednotlivých nástrojů upnutých v zásobníku 
 
Využití této varianty je typické pro soustružnická obráběcí centra, kde jsou nosné 
zásobníky tvořeny zpravidla revolverovou hlavou ve tvaru n-bokého hranolu 
v závislosti na počtu nástrojů. Obvyklá kapacita takovýchto zásobníků spadá do 
intervalu 8 až 12 nástrojů.[1],[2] 
 
Na nosné zásobníky nástrojů jsou kladeny především tyto požadavky: 
 

 vysoká přesnost polohování nástroje během výměny 

 minimální čas výměny nástroje 

 dostatečná kapacita zásobníku 

 jednoduchá, rychlá a přesná výměna osazení nástroje v zásobníku 
 
Nástroje jsou do zásobníku upínány buď přímo, nebo častěji prostřednictvím držáků, 
do kterých jsou ustaveny mimo stroj. Ty se pak do zásobníku vkládají 
prostřednictvím jednotného rozhraní. [1],[2]  
 
U soustružnických center se obvykle setkáváme s nosnými zásobníky dvou typů: 
 

 Revolverové hlavy konstrukčně uzpůsobené přednostně k upínání osových 
nástrojů, jako jsou vrtáky apod. 

 

 Nožové hlavy určené především k upínání nástrojů k obrábění vnějších, či 
vnitřních ploch obrobku soustružením, nebo vyvrtáváním, tedy především 
soustružnických nožů. 

  
Pomocí speciálních redukčních držáků lze pak obvykle osazovat revolverové hlavy 
soustružnickými noži a naopak.[2]  
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Výsledkem snahy o zvýšení kapacity revolverových hlav za současné prevence 
kolize, či vzájemného omezování aktuálně navoleného nástroje nástroji upnutými na 
sousedních pozicích je vznik konstrukcí využívajících dvou zásobníků.  
 Vhodným příkladem je soustružnické centrum ZPS SPR-63 NC, viz obr.3. Na 
společném suportu konajícím vedlejší pohyb při obrábění jsou zde umístěny dva 
zásobníky nástrojů. Jejich osy rotace jsou vzájemně kolmé, přičemž horní zásobník 
je určen především k upínání nástrojů rotačního tvaru,zatím co spodní část nese 
soustružnické nože.  

 
Obr. 3 Nosné zásobníky nástrojů soustružnického centra SPR-63 NC [4] 

 
Zmíněnou variantu však lze s přihlédnutím k aktuálním vývojovým trendům 
považovat za méně typickou. U moderních strojů se lze obvykle setkat s využitím 
jedné revolverové hlavy, jejíž osa rotace je rovnoběžná s osou vřetene, viz obr. 4. 
Pokud je využito více zásobníků, jsou zpravidla umístěny na samostatných 
suportech, čímž je umožněno vzájemně nezávislé polohování.[2] 

  

 
Obrázek 4 Zásobník nástrojů soustružnického centra HAAS ST-35 [5] 
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2.2. Systémy výměny celých vřeten s nástroji 
 
V rámci dané koncepce lze dále rozlišit řešení charakterizovaná následujícími prvky: 

 Revolverové vícevřetenové hlavy 

 Vřetenové bubny (vřetena rozmístěná v kruhu) 

 Lineárně rozmístěná vřetena 
 
Revolverové vícevřetenové hlavy dále dělíme dle orientace jednotlivých vřeten: 
 

 Vřetena ležící v jedné rovině kolmé na osu revolverové hlavy (obr. 5) 

 Vřetena uložená  rovnoběžně s osou rotace revolverové hlavy (obr. 6) 

 Vřetena s osou rotace ležící na povrchu myšleného kužele, jehož osa je 
totožná s osou rotace revolverové hlavy (obr. 7) 

 
S danou koncepcí se lze obvykle setkat na vrtacích a frézovacích strojích. Vzhledem 
k tomu, že zde vzniká relativně značná tendence k vzájemnému omezování 
jednotlivých nástrojů na sousedních pozicích je kapacita zásobníků nízká, obvykle 
v rozsahu 6 až 8 nástrojových pozic. [2] 

 

 
 
Obr. 5 Revolverová hlava s vřeteny kolmými 

na osu rotace hlavy [9] 

 

Obr. 6 Operační hlava s vřeteny 
rovnoběžnými s osou hlavy [6] 

 

 
Obr. 7 Revolverová hlava s vřeteny umístěnými na povrchu myšleného kužele [7] 
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Vřetenový buben je tvořen nástroji uloženými rovnoběžně po obvodu kruhu. 
Kapacitou převyšují možnosti předešlé varianty, běžně se vřetenový buben skládá 
z 10 až 20 vřeten s nástroji. Požadované vřeteno se zde do pracovní polohy 
přesouvá pootočením zásobníku, které je následováno axiálním povysunutím 
daného vřetene. Následně je vřeteno v dané poloze zajištěno a sepnutím příslušné 
spojky je na něj přiveden kroutící moment z příslušného pohonného ústrojí.  
 Zásadní výhodu této koncepce představuje možnost použití vřeten různé 
tuhosti a přesnosti v závislosti na tom, jaká operace se od daného vřetene požaduje. 
Díky nízkým omezením kladeným na ložiskovou vzdálenost vřeten je rovněž možno 
dosáhnout i relativně vysoké tuhosti jednotlivých vřeten. [1],[2] 
 

Systémy využívající lineárně rozmístěná vřetena znázorněná na obr. 8 sdílí řadu 
výhod poskytovaných vřetenovými bubny, především pak tuhost. Přemístění nástroje 
do pracovní konfigurace se zde děje rovněž pohybem vřetenové hlavy. Daný pohyb 
je však v obou případech translační, navolený nástroj se ve své ose povysune, díky 
čemuž při obrábění sousední nástroje méně zasahují do jeho pracovního prostoru.  
[1],[2] 

 
Obr. 8 Lineárně rozmístěná vřetena [11] 

 

2.3.Systémy výměny vícevřetenových operačních hlav s nástroji  
 

Jsou rovněž založeny na využití revolverových hlav. Po jejím obvodu jsou na 
jednotlivých stěnách upevněny vícevřetenové hlavy, případně pak i kazety 
s jednotlivými nástroji.  Obrázek 9 znázorňuje typický příklad této varianty, kdy je 
použita osmipolohová revolverová hlava. Kroutící moment je na požadovaný nástroj 
přiváděn obvykle prostřednictvím zubové spojky.  
 Vzhledem k nízké variabilitě vícevřetenových hlav nachází takovéto systémy 
využití především ve velkosériové výrobě. [2] 

 

 
Obr. 9 Vícevřetenové operační hlavy umístěné na nosném zásobníku [2] 
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3. Koncepce využívající skladovacích zásobníků 
 

Skladovací zásobník, jak již vyplývá z jeho označení slouží pouze k ukládání 
nástrojů. Na rozdíl od zásobníku nosného tedy nepřenáší řezné odpory a 
nevykonává žádný z vedlejších pohybů procesu obrábění. Současně není nutné, aby 
byl umístěn přímo na rámu obráběcího stroje. 
 Z těchto důvodů jsou na něj kladeny výrazně nižší požadavky z hlediska 
tuhosti, neboť zatížení na něj působící je vyvozeno pouze tíhou uložených nástrojů, 
případně pak také účinky vznikajícími jejich přemísťováním. Díky tomu mohou 
skladovací zásobníky dosahovat velké kapacity nástrojů za současného zachování 
relativně kompaktních rozměrů. Zárověň zde nevzniká nebezpečí vzájemné kolize 
uložených nástrojů, nebo jejich vzájemná prostorová omezení během činnosti. 
Zásobník rovněž obvykle není díky svému umístění natolik vystaven vlivům třísek a 
procesních kapalin. 
 Zmíněné příznivé vlastnosti jsou však vykoupeny vyšší komplikovaností 
systému, který často vzhledem ke vzdálenosti zásobníku a vřetene vyžaduje 
přítomnost soustavy manipulačních jednotek zajišťujících transport nástroje ze 
zásobníku do blízkosti vřetene a naopak. Dále je k dodržení kompatibility nástroj – 
vřeteno nutno využívat pro všechny nástroje jednotné upínací rozhraní. Systém jako 
celek je tak následně výrazně složitější, nákladnější na výrobu a údržbu. S počtem 
členů systému roste i pravděpodobnost vzniku případných poruch. [1],[2] 
 
Dle předmětu výměny, manipulace a skladování lze systémy dále klasifikovat jako: 
 

 Systémy výměny jednotlivých nástrojů 

 Systémy výměny celých vřeteníků s nástroji 

 Systémy výměny vícevřetenových operačních hlav s nástroji 
 
 
3.1. Systémy výměny jednotlivých nástrojů  
 

Obvykle jsou tyto systémy rozdělovány dle následujících parametrů: 
 
Rozdelění dle kapacity: 

 S maloobjemovými zásobníky (do 40 nástrojů) 

 S velkoobjemovými zásobníky (60 až 500 nástrojů) 
 
Konvenčně užívané varianty maloobjemových, resp. velkoobjemových skladovacích 
zásobníků jsou schematicky znázorněny na obrázku 10, resp. 11. 
 
Rozdělení dle způsobu manipulace s nástrojem: 

 Zásobník – upínač (přímá výměna, tzv. Pick-up)  

 Zásobník – manipulátor výměny – upínač (nepřímá výměna) 

 Zásobník – transportní manipulátor – manipulátor výměny – upínač (nepřímá 
výměna) 

 
Rozdělení dle umožněného pohybu zásobníku (pouze pro Pick-up systémy): 

 Systémy se stacionárními zásobníky 

 Systémy s pohyblivými zásobníky 
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Obr. 10 Základní typy maloobjemových zásobníků [2] 

 

 
Obr. 11 Základní typy velkoobjemových zásobníků [2] 
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3.1.1. Systémy přímé výměny – Pick-up 
 
Představují nejjednodušší variantu, kdy je systém AVN složen pouze ze zásobníku a 
vřetene vybaveného automatickým upínačem nástrojů.  
 Výměna probíhá přímou interakcí vřetene se zásobníkem bez přítomnosti 
manipulátoru, kdy je nástroj odkládán obvykle vsazením do nástrojového lůžka, které 
tvoří jednotlivé pozice zásobníku. 
 Pick-up systémy nacházejí uplatnění především na strojích, u kterých nejsou 
kladeny vysoké požadavky na kapacitu zásobníku a rychlost výměny. Kapacita 
zásobníků se obvykle pohybuje v rozmezí 6 – 20 nástrojů a výměna nástroje může 
trvat i 10 a více sekund. Délka časového intervalu výměny zde není konstantní a 
v návaznosti na konkrétní koncepci řešení závisí obvykle i na vzdálenosti pozic 
odkládaného a nově navoleného nástroje v daném zásobníku. [1],[2] 
 
3.1.2. Zásobníky využívané spolu s pick-up systémy 
 
Ve spojení s pick-up systémy AVN jsou obyvkle využívány následující typy 
skladovacích zásobníků: 
 
Stacionární zásobníky diskové 
 
Jak je patrné z obrázku 11, typickým znakem této konstrukce je uspořádání nástrojů 
po obvodu nosné časti zásobníku, která po svém obvodu opatřena nástrojovými 
lůžky k uchycení jednotlivých nástrojů.  
 Jejich kapacita je značně limitována, neboť s ní roste celkový průměr 
zásobníku, což vzhledem k nemožnosti jeho přestavení mimo polohu, kterou zaujímá 
během samotné výměny nástroje není žádoucí. Obvyklá kapacita dané konstrukce 
spadá do intervalu 10 až 15 nástrojů. 
  Po odložení původního nástroje do zásobníku koná jeho nosná část s nástroji 
rotační pohyb, jehož prostřednictvím je požadovaný nástroj přemístěn do polohy 
umožňující jeho vyjmutí.  
 K vyvození rotace zásobníku je zde obvykle použit elektropohon. Odolnost 
zásobníku vůči vniknutí nečistot, jako jsou například třísky lze zvýšit například 
automaticky ovládaným posuvným krytováním, viz obr. 12. [2],[11] 
 

 
Obr. 12 Diskový stacionární zásobníky firmy Kimla [11] 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  21  

BAKALÁŘSKÁ  PRÁCE 

 
Stacionární zásobníky řadové 
 

Představují jak konstrukčně, tak i ekonomicky nejméně náročné řešení využívané 
především v oblasti strojů portálové kostrukce, nazývané také jako „gantry“, 
konkrétně pak u strojů s pohyblivým portálem. Nástroje jsou zde umístěny 
v zásobníku upevněném ke stolu frézky, či v jeho blízkosti, jak je znázorněno na obr. 
13. Na rozdíl od diskových zásobníků upevněných přímo k portálu nezvyšuje tato 
varianta jeho hmotnost, a tím i setrvačné energie pohyblivých částí stroje.  
 Za nevýhody této varianty lze kromě nízké kapacity zásobníků rovněž označit 
také způsob jejich situování v rámci stroje, kde přímo omezují pracovní prostor stroje, 
protože jeho část musí být rezervována pro obsluhu zásobníku. Ten se pak může 
nacházet v přílišné blízkosti obráběcího procesu, což vede k zvýšení nároků na jeho 
odolnost vůči třískám a procesním kapalinám. Z tohoto důvodu bývají řadové 
zásobníky vybaveny pohyblivým krytováním, které je po dobu výměny nástroje 
odklápěno obvykle lineárním pneumatickým pohonem.   
 

 
Obr. 13 Řadový stacionární zásobník firmy Kimla [11] 

 
Pohyblivé zásobníky 
 

Jsou výsledkem snahy o optimalizaci parametrů pick-up systémů využívaných spolu 
se stacionárními zásobníky. Oproti nim nabízí částečné zkrácení času výměny 
nástroje, jelikož je zásobník vybavený pohonem přestaven přímo do pracovního 
prostoru stroje, kde výměna proběhne, čímž se snižuje vzdálenost, o kterou je třeba 
přejíždět vřeteníkem. Zároveň je tím částečně eliminován vliv přítomnosti zásobníku 
v pracovním prostoru stroje během obrábění. 
 
Diskové zásobníky s translačním pohybem 
 

Zásobníku upevněném na lineárním vedení je zde umožněn přímočarý pohyb ve 
směrech šipky, do kterého je uváděn za pomocí pneumatického pohonu ovládaného 
řídícím systémem stroje. Takovéto konstrukční řešení využívá například firma 
Tormach, viz obr. 14.  
 Až do samotné výměny nástroje setrvává zásobník mimo pracovní oblast 
stroje, následně je rychle přemístěn k vřeteníku, přičemž na konci tohoto pohybu je 
již v přímém kontaktu s vřetenem, jehož upínací mechanismus je následně uvolněn a 
nástroj tak uložen do zásobníku.  
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Obr. 14 Pohyblivý zásobník firmy Tormach [12] 

 

Diskové zásobníky s nelineárním - kývavým pohybem 
 

Systémy spadající do dané kategorie se vyznačují diskovým zásobníkem, 
upevněným  ke konstrukci příčné osy frézky. Zásobník pak vyjma rotačního pohybu 
koná také vratný pohyb částečně kruhové trajektorie ve směru, případně proti směru 
šipky na obr. 15. Pomocí něj je přistavován do bezprostřední blízkosti vřetene, 
přičemž doba potřebná k dosažení polohy výměny nástroje nezávisí na aktuální 
poloze vřeteníku v souřadném systému stroje.  
 Tato výhoda je však dosažena za cenu neustálé přítomnosti nežádoucích 
přídavných hmot v podobě zásobníku a jeho příslušenství na vřeteníku stroje. Vlivem 
této skutečnosti rostou požadavky na výkonnost servopohonů stroje za předpokladu 
požadavku na zachování jeho dynamických parametrů.  
 

 
Obr. 15 Zásobník nástroů s kývavým pohybem [13] 

 

Systémy přímé výměny mohou být založeny i na využití řetězových zásobníků, se 
kterými je dosahováno vyšších kapacit, než s předešlými typy. Využití nacházejí pick-
up systémy i u strojů pro vysokorychlostní obrábění (HSC), kde jsou k překlenutí 
vzdálenosti mezi aktuální polohou vřetene a zásobníkem využívány vysoké 
posuvové rychlosti dostupné na daných strojích. [2] 
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3.1.3. Systémy nepřímé výměny 
 

Jsou založeny na využití manipulátorů, které se podílejí na výměně nástroje jeho 
transportem mezi zásobníkem a vřetenem stroje, viz. obr. 16.  
 Systémy zásobník – manipulátor  výměny – upínač využívají k transportu 
nástroje ze zásobníku do upínače zpravidla manipulátor v podobě ramene. Běžně 
jsou vyuzívána ramena přímá, případně pak také úhlová.  
Zásobníky pak bývají často vybaveny zvláštní výklopnou pozicí (lůžkem), která 
nástroji, jenž se v ní právě nachází umožňuje sklopení o 90°, čímž je nástroj 
připraven k převzetí manipulátorem.  

 
Obr. 16 Zásobník nástroů s přímým manipulačním ramenem [8] 

 

Samotná výměna pak probíhá ve sledu operací, kdy je požadovaný nástroj 
v zásobníku přestaven do pozice vyhrazené pro výměnu (3) a následně sklopen o 
90° obvykle směrem dolů. Rameno výměníku (1) pak současným zachycením 
nástrojů v zásobníku a vřeteni do kleštin (2) na jeho koncíh nástroje přebírá. 
Následně je rameno axiálně povysunuto, čímž jsou nástroje vyjmuty a rotací o 180° 
dojde k záměně jejich pozic. Poté jsou nástroje axiálním pohybem proti směru 
předcházejícího povysunutí vloženy do upínače, resp. zásobníku a rameno se 
pootočením o 90°navrací do pohotovostní polohy. 
 

 
Obr. 17 Zásobník nástroů s úhlovým ramenem firmy AlzMetall [14] 
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Určité zjednodušení daného systému přináší řešení úhlového ramene manipulátoru 
firmy AlzMetall, znázorněné na obr. 17. Díky jeho tvaru nemusí být zásobník nástrojů 
vybaven sklopným lůžkem a rozdílná orientace nástroje v zásobníku a upínači je 
kompenzována tvarem ramene. Nepříliš časté je využití nesymetrického ramene, 
které je uchyceno na jednom ze svých konců a v daném okamžiku nese pouze jediný 
nástroj, čili pro celou výměnu nástroje jsou zapotřebí dva pracovní cykly 
manipulátoru. [1], [14] 
 
Pro uvedenou koncepci je obecně nejvíce typické využití diskových a řetězových 
zásobníků. Časy potřebné pro výměnu nástroje jsou u těchto variant poměrně krátké, 
obvykle se jedná řádově o několik sekund. [2] 
 
 
Patrně nejsložitejší variantu představují systémy zásobník – transportní 
manipulátor – manipulátor výměny – upínač.  
 Důvodem jejich vzniku je potřeba dalšího navýšení kapacity zásobníků, které 
jsou však již následkem své rozměrnosti umísťovány v relativně velké vzdálenosti od 
pracovního prostoru stroje.  
 Za účelem dosažení přijatelných časů výměny bylo zapotřebí soustavu doplnit 
do další manipulátor, který se stará o přepravu nástroje ze zásobníku na čekací 
pozici, z níž je následně odebírán k výměně.  
 Na základě možnosti přístupu k celé sekvenci obráběcího procesu a její 
znalosti již na jejím počátku může řídící systém stroje s výhodou provádět přesun 
nástrojů na čekací pozici předběžně, zatím co probíhá obrábění za pomocí 
předchozího nástroje. Tak je dosaženo časů výměny srovnatelných se systémy 
jednodušší konstrukce. 
 K manipulaci s nástroji ve velkokapacitních zásobnících mohou být využívány 
jak specielně navržená zařízení, tak i běžné průmyslové roboty, viz obr. 18. [2] 
 
 

 
Obr. 18 Velkokapacitní zásobník nástrojů obsluhovaný průmyslovým robotem [15] 
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3.2. Systémy výměny celých vřeteníků s nástroji 
 
Představují dnes již nepříliš vyžívanou variantu vznilkou za účelem umožnění 
optimalizace využití konkrétního vřetene pro danou operaci. Jednu z možných variant 
provedení znázorňuje obr. 19.  
 Hlavním přínosem je zde možnost navolit pro dané podmínky obrábění nejen 
vhodné nástroje, jak je tomu běžně, ale i vhodná vřetena, ať už z hlediska přesnosti, 
či tuhosti. Vřeteníky jsou za pomocí dvouramenného manipulátoru přemísťovány 
mezi řetězovým zásobníkem a pracovní pozicí, ke je na ně přenášen točivý moment 
z centrální pohonné soustavy stroje. 
 Nevýhodou systému je jedo težkopádnost daná relativně obtížnou manipulací 
s vřeteníky, jejímž následkem je delší čas výměny, dále pak také poměrně vysoká 
cena. [2] 

 
Obr. 19 Schema systému výměny vřeteníků s nástroji [2] 

 
 
3.3. Systémy výměny vícevřetenových operačních hlav s nástroji 
 
Byly vyvinuty za účelem využití ve velkosériové a hromadné výrobě jako alternativa 
jednoúčelových strojů. Jak je zřejmé z obr. 20, systém může pracovat na principu 
přímé výměny nástroje, případně pak s využitím manipulátoru výměny. [2]  
 

 
Obr. 20 Schema systémů výměny vícevřetenových operačních hlav [2]  
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4. Vřetenové upínací mechanismy 
 
U frézovacích obráběcích strojů představují obvykle klíčový prvek systému 
automatické výměny nástroje, který musí splňovat specifické požadavky, zejména: 
 

 možnost vyvození upínací síly o požadované velikosti 

 nezávislost velikosti upínací síly na konkrétním nástroji 

 schopnost zabránit zániku sevření nástroje v případě energetického výpadku 

 zajištění vysoké a opakovatelné přesnosti ustavení nástroje v upnutém stavu 

 kompatibilita s požadovaným nástrojovým rozhraním 

 vysoká životnost vzhledem k počtu pracovních cyklů 
 

 
Mezi běžně využívané typy upínacích mechanismů patří především následující 
koncepce: 
 
4.1. Kuličkový mechanismus 
 

Je založený na využití skupiny kuliček vysoké tvrdosti, prostřednictvím kterých je 
distribuována upínací síla mezi táhlem (1) a nosičem nástroje.  
 Kuličky jsou uloženy v objímce, která je po obvodu opatřena příslušným 
počtem otvorů. Během jejího pohybu pak poloha kuliček kopíruje tvar dutiny 
vřetenového hřídele. Tím dochází  k jejich přesouvání v radiálním směru následkem 
něhož je uvolnění, nebo naopak uzamknutí nástroje v upínači v závislosti na poloze 
táhla v rámci pracovního zdvihu. 
 Horní polovina obrázku 21 znázorňuje stav, v němž se rychloupínací jednotka 
nachází během vyjmutí nástroje (4) konajícího pohyb ve směru šipky 1. Objímka (2) 
je působením tažné tyče (1) přesunuta do pozice, kdy je kuličkám (3) umožněn 
pohyb v radiálním směru, čímž dojde k uvolnění původně sevřeného nástroje.  
 V dolní polovině obrázku se pak nachází upínací mechanismus ve stavu 
sevření nástroje jeho vtažením ve směru šipky 2.  
 

 
 

Obr. 21 Upínač nástrojů s kuličkovým mechanismem [19] 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  27  

BAKALÁŘSKÁ  PRÁCE 

 
4.2. Kleštinové mechanismy 
 
Využívají k upevnění nástroje v požadované poloze kleštiny posouvané v dutině 
vřetenového hřídele prostřednictvím táhla.  
 Sada kleštin je složena obvykle ze čtyř segmentů, které jsou dále vzájemně 
fixovány pružnou objímkou. Ta je tvořena obvykle vinutou šroubovitou pružinou 
relativně nízké tuhosti, jejímž účelem je jednak zajištění soudržnosti kompletu 
tvořeného segmenty kleštin, dále pak také předepnutí sady do rozevřeného stavu.  
 Pohyb kleštiny, prostřednictvím níž je vyvozeno sevření, nebo uvolnění 
nástroje pak kopíruje tvar dutiny vřetene, do které je kleština vložena.  
 
V rámci běžně se vyskytujících konstrukcí lze rozlišovat následující varianty: 
 
4.2.1. Kleštinové mechanismy s upínáním za průměr (ISO) 
 
Jsou využívány obvykle ve spojení s upínači typu ISO s kuželovitostí 7:24. 
 

Činnost mechanismu blíže popisuje obr. 22. K uzamknutí nástroje v upnuté poloze je 
zde využito kontaktu kleštin (2) s válcovým čepem, který je spojen s upínacím trnem 
(3) pomocí závitu.  
 Přestavení mechanismu ze stavu upnutého (znázorněno v dolní polovině 
obrázku 21) do stavu uvolněného (horní polovina obrázku) se děje prostřednictvím 
axiálního pohybu táhla (1). Nástroj (3) je následně vyjmut přímočarým pohybem ve 
směru šipky 1. Šipka 3 znázorňuje možné směry pohybu táhla během přechodu 
mechanismu mezi jeho pracovními stavy. [2], [3] 
 

 
Obr. 22 Upínač nástrojů s vnější kleštinou [3] 

 

4.2.2. Kleštinové mechanismy s upínáním za otvor (HSK) 
 

Je modifikací standardního kleštinového mechanismu, zásadní odlišnost představuje 
způsob kontaktu kleštiny s upínačem nástroje. Ten je upínán za vhodně tvarované 
vybrání umístěné na vnitřním průměru dutiny upínacího trnu o kuželovitosti 1:10. 
Kleštiny tedy nejsou za účelem upnutí nástroje svírány, nýbrž rozpínány. [3] 
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Výhodu takovéto koncepce lze spatřit především v nižším namáhání kleštin, které 
jsou zde lépe umístěny a jejich rozměry nejsou natolik limitovány. 
 Horní polovina obr. 23 znázorňuje mechanismus ve stavu vyjmutí nástroje (3) 
pohybem ve směru šipky 1. Dolní polovina pak vložení (ve směru šipky 2) a následné 
upnutí nástroje rozevřením kleštin (2). Přechod mechanismu ze stavu uvolněného na 
sevřený či naopak se děje působením táhla (1), které se v závislosti na 
požadovaném stavu přesouvá v jednom ze směrů šipky 3. [3] 
 

 
Obr. 23 Upínač nástrojů s vnitřní kleštinou [3] 

 
 

4.2.3. Mechanismy s pružně deformovatelnou kleštinou 
 

Představují nepříliš obvyklou variantu, která se vyznačuje využitím ceslitstvé kleštiny 
(4). Ta je po obvodu opatřena zářezy umožňujícími její deformaci v radiálním směru.   
 Působením táhla (5) ve směru šipky je kleština během vyjmutí nástroje 
přitlačována na kuželovou plochu rozpínacího elementu (2). Dochází tak k jejímu 
rozevření a vyjmutí nástroje (1) z vřetene. Při zpětném pohybu táhla se kleština vrací 
do původního tvaru a po zasunutí do zúžené dutiny objímky (3) je deformaci vlivem 
namáhání ze strany nástroje zamezeno (obr. 24).  

 
Obrázek 24 Upínač nástrojů s rozpínatelnou kleštinou [16]  
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5. Návrh systému AVN 
 

5.1. Volba koncepce konstrukčního návrhu 
 

S využitím poznatků získaných v rámci provedené rešerše je zvolena konkrétní 
koncepce, kterou se bude dále zabývat konstrukční návrh daného systému.  
 Návrh je veden s cílem vytvoření řešení vhodného k aplikaci ve spojení 
s frézovacím strojem portálové konstrukce s bližší specifikací využití především 
v oblasti obrábění nekovových materiálů a neželezných kovů.  
 Takováto oblast využití klade ve srovnání s ostatními aplikacemi nižší 
požadavky na tuhost prvků v oblasti vřetene, které jsou aplikací systému AVN, resp. 
integrací rychloupínací jednotky vřetene ovlivněny. Zato je však žádoucí klást vyšší 
důraz na eliminaci nežádoucích setrvačných hmot všech pohyblivých prvků systému, 
především pak částí vřeteníku. 
 Důvodem těchto opatření je snaha o zachování co možná nejlepší dynamiky 
stroje za současně poměrně nízkých požadavků na  výkon servopohonů a to jak 
s přihlédnutím k technologickému určení stroje, tak rovněž i k ekonomickému 
hledisku.  
 

Za vhodný příklad cílové aplikace řešení, jehož návrh je dále zpracován lze 
považovat například portálovou frézku firmy Kimla, viz obr. 25. 

 
Obr. 25 Portálová frézka firmy Kimla [11] 

 
Z hlediska volby vhodné morfologie se jako optimální jeví využití pick-up systému ve 
spojení s řadovým stacionárním zásobníkem nástrojů. Delší čas výměny a relativně 
nízká, pro vetšinu využití však dostačující kapacita jsou zde vykoupeny ekonomickou 
a konstrukční nenáročností.  
Stežejní část systému předsatvuje upínací mechanismus realizující samotné sevření, 
respektive uvolnení nástroje z vřetene. S přihlédnutím ke konvencím dané 
problematiky lze za vhodné varianty považovat tato řešení: 
 

 Upínač s kuličkovým mechanismem 

 Kleštinový upínač s upínáním za vnější průměr 
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První možnost se vyznačuje jednodušší konstrukcí s nižšími nároky jak na výrobu, 
tak i návrh a pevnostní analýzu. Vzhledem k využití kuliček jakožto elementů 
zprostředkovávajících přenos upínací síly z mechanismu na nosič nástroje však lze 
předpokládat vznik velkých napětí a stykových tlaků v okolí oblasti kontaktu kuliček 
s ostatními prvky upínače.  
 Z tohoto hlediska se jako výhodnější jeví právě kleštinový upínač využívající 
rozsáhlejší kontaktní plochy. Zároveň jej lze pravděpodobně považovat za častěji 
užívanou variantu. Návrh mechanismu upínače bude tedy zaměřen tímto směrem. 
 
Shrnutím a doplněním předešlé diskuze lze cílové parametry konstrukčního návrhu 
specifikovat formou výčtu následujících parametrů: 
 

 Morfologie systému:  pick-up (prímá výměna) 

 Aretační mechanismus:  kleštinový s vnějším upínáním 

 Zásobník nástrojů:   řadový stacionární 
 

 Upínací kužel vřetene:  MAS-403 BT 30 

 Upínací kleština   ER 32 DIN 6499 

 Jmenovitá upínací síla             

 Kapacita zásobníku        
 
 
 
5.2. Konstrukční návrh upínače nástrojů 
 
Na základě vstupních pořadavků je následně proveden návrh vhodné konstrukce, 
která bude dále podrobena pevnostní analýze a optimalizaci. 
 První fázi zde představuje volba vhodné geometrie prvků upínacího 
mechanismu, které se na upínání přímo podílejí, tedy tažného čepu, táhla a 
především pak samotné kleštiny. K docílení správné trajektorije pohybu 
rozevírajícího, resp. uzavírajícího kleštinu za současného axiálního pohybu mezi 
pracovními polohami je pak třeba vhodně volit geometrii tvarového vybrání vřetene, 
kterou kleština během pohybu kopíruje.  
 Strukturu procesu, na jehož konci je vytvořen optimalizovaný návrh stěžejních 
prvků upínacího mechanismu znázorňuje obr. 26. 

 
Obr. 26 Struktura procesu iteračního návrhu upínače 

Návrh základní 
geometrie prvků 
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Za účelem umožnění efektivní optimalizace parametrů byla základní geometrie 
zpracována formou 3D modelu znázorněného na obr. 27. Ten se omezuje pouze na 
prvky daných součástí, které se na řešení problematiky přímo podílejí. Z tohoto 
důvodu je zde vřeteno zahrnuto pouze částečně, a to právě svým tvarovým 
vybráním. 
 

 
Obr. 27 Řez hlavními prvky upínače ve fázi návrhu – základní model 

 

Postupnými úpravami s ověřením vzniku případných kolizí jednotlivých součástí je 
následně geometrie modelu optimalizována do stavu, za kterého ji lze podrobit 
pevnostní analýze. 
 Problematika namáhání prvků upínacího mechanismu není řešitelná 
prostřednictvím běžně užívaných analytických teorií pružnosti a pevnosti. Je tomu tak 
především z důvodu tvarové komplikovanosti kleštin, které nesplňují předpoklady 
potřebné k aplikaci analytického modelu.  
 Namáhání vznikající za vzájemné interakce funkčních částí upínače je 
z těchto důvodů řešeno analýzou kontaktu tělěs pomocí metody konečných prvků.  

 
  

Vzhledem k vysokým nárokům na výpočetní výkon a z nich plynoucí časové 
náročnosti řešení výpočtu je žádoucí provést na simulačním modelu vhodná 
zjednodušení.  
 Odstraněním komplikovaných tvarových prvků, jako jsou závitové otvory 
k upevnění unašecích kamenů ve vřetenu a jiných částí bylo dosaženo snížení 
nároků na vytvoření dostatečně kvalitní sítě prvků za současně zanedbatelného vlivu 
na chování modelu. Dále lze pak jeho rozsah s využitím rotační symetrie zredukovat 
pouze na čtvrtinu. Podmínkou takovéhoto kroku je zamezení normálových posuvů 
těles na plochách řezem vytvořených.  
 Řešení pevnostní analýzy je dále děleno do dvou mezikroků. Výpočet je 
proveden nejprve na zjednodušeném modelu, který je výpočetně méně náročný a 
dovoluje tak snadněji dynamicky upravovat parametry geometrie součástí na základě 
výstupů jeho řešení. Výpočetní čas ušetřený tímto opatřením lze navíc z části využít 
ke zjemnění sítě, což má sice za následek opětovný nárust časové náročnosti, ten 
však nepřevyšuje již získanou časovou úsporu.  
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Snížení rozměrů elementů sítě přináší celkově relevantnější výstupní data, 
především, pokud se jedná o oblasti, v nichž se vyskytují koncentrátory napětí. 
 V rámci okrajových podmínek (obr. 28) je definováno zamezení normálových 
posuvů na plochách vytvořených příslušným řezem rovinou symetrie. Dále pak 
nulové posuvy a natočení na vnějším povrchu segmentu vřetenového hřídele a čele 
tažného čepu. Zatížení představuje síla působící na táhlo, která je v upínači 
vyvozena deformací sady talířových pružin. Definice okrajových podmínek analýzy 
úplného simulačního modelu (obr. 29) je principielně identická, odlišnosti představuje 
pouze rozsáhlejší geometrie. 

 
Obr. 28 Základní simulační model upínače – okrajové podmínky analýzy 

 

Poté, co je za pomocí základního modelu dostatečně optimalizována geometrie 
funkčních prvků upínače se řešení přesouvá na úplný model (obr. 28). Vzhledem 
k zahrnutí vlivu přítomnosti upínacího trnu a jeho kontaktu s hřídelem vřetene 
umožňuje daná konfigurace určení skutečné upínací síly, kterou mechanismus 
působí na samotný nástroj. Výsledek procesu představuje kompletace 
optimalizovaných prvků mechanismu a zbylých součástí, čímž je vytvořen celistvý 
model systému.  

 
Obr. 29 Úplný simulační model upínače – okrajové podmínky analýzy 
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Výstup provedené analýzy představují hodnoty globálních extrémů napjatosti na 
jednotlivých součástech upínače, na základě nichž je dále provedena jejich 
pevnostní kontrola.  
 Dále byla určena skutečná upínací síla, která je mechanismem vyvozena na 
nástroj v jeho osovém směru. Její stanovení je založeno na odečtu osové složky 
reakční síly vyvozené ve vazbě aplikované v rámci okrajových podmínek na čelní 
plochu nástroje.  

 
Obr. 30 Rozložení redukovaného napětí na tažném čepu  

 
Z obrázku 30 je patrné, že oblast s globálně nejvyšší hodnotou redukovaného napětí 
v rámci tažného čepu se nachází v místě tvarového přechodu mezi jeho válcovou a 
kuželovitou částí. Vyjma samotného tvaru dané oblasti ke koncentraci napětí přispívá 
rovněž také kontakt čepu a upínací kleštiny, který zde probíhá. Na místo zmíněného 
koncentrátoru napětí je tedy zaměřena následná pevnostní kontrola dané 
součásti.Stejným způsobem jsou následně vyhodnoceny i výstupy zobrazené na obr. 
31 a 32, týkající se kleštiny a táhla upínače. 

 
Obr. 31 Rozložení redukovaného napětí na kleštině upínače  
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Obr. 32 Rozložení redukovaného napětí v rámci geometrie táhla  

 
Výstupní parametry analýzy: 
 

Skutečná upínací síla:                     

 
Z výsledku je patrné, že výsledná složka upínací síly vyvozená mechanismem přímo 
na nástroj představuje cca 84,5% velikosti jmenovité upínací síly vyvinuté sadou 
talířových pružin. 
 
Maximální hodnoty redukovaného napětí : 

 Táhlo                         

 Kleština upínače                       

 Tažný čep                        

 
Pevnostní kontrola prvků upínače 
 

Jako materiál nejvíce namáhaných prvků upínače byla zvolena ocel ČSN 16 240. 
Díky legování prvky Ni-Cr dosahuje tato ocel po zušlechťování, k němuž je vhodná 

minimální hodnoty meze kluzu            a pevnosti v tahu minimálně    
       .  
 
Tažný čep 

     
     
      

 
   

     
               (1) 

Kleština upínače 
 

     
     
      

 
   

     
               (2) 

Táhlo 
 

     
     
      

 
   

     
               (3) 
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5.3. Konstrukční návrh zásobníku nástrojů 
 
Řadový stacionární zásobník nástrojů je osazen nástrojovými lůžky, která zajišťují 
aretaci nástroje po jeho uložení vřetenem, nebo obsluhou stroje na příslušnou pozici. 
 Nástrojové lůžko zásobníku (obr. 34) je řešeno jako jednodílné. Během 
vkládání nástroje jsou jeho ramena pružně deformována, přičemž se po zaklesnutí 
nástroje do koncové polohy vrací do původního tvaru. Takto se děje při každém 
vložení, či vyjmutí nástroje. S přihlédnutím k vysokému počtu cyklů výměny v rámci 
životnosti stroje je zřejmé, že nelze vyloučit možnost únavového poškození materiálu 
lůžka, na nějž jsou kladeny značné požadavky, a to zejména na možnost jeho 
opakované elastické deformace.  
 Vzhledem k tomu, o jak komplikovanou problematiku se jedná byl návrh 
efektoru proveden s předpokladem následné optimalizace v součinnosti spolu 
s dodavatelem materiálu, nebo již hotového lůžka nástroje.  
 

 
Obr. 34 Nástrojové lůžko zásobníku 

  
Rám je tvořen tenkostěnnou konstrukcí, která je opatřena výztuhami. Šroubovými 
spoji je pak kompletní zásobník (obr. 35) upevněn k rámu stroje.   

 
Obr. 35 Navržený řadový zásobník nástrojů  
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Pevnostní analýza nosné konstrukce zásobníku 
 
Ačkoli se v rámci systému AVN nejedná o vysoce namáhanou součást, lze jeho 
pevnostní a deformační kontrolu považovat za potřebnou. Důvodem je zde 
především fakt, že se v rámci možných konstrukcí jedná o ekonomicky přívětivou 
variantu určenou především pro levnější stroje. Přílišné naddimenzování nosné 
konstrukce a tím vzniklé nadbytečné náklady na materiál je tedy zapotřebí vyloučit. 
 
Vstupní parametry analýzy: 
 

 Počet nástrojů v zásobníku         

 Maximální hmotnost nástroje                  

 Vyložení nástroje vůči upevňovacím otvorům           

 Materiál nosné konstrukce zásobníku   ČSN    373 

 Mez kluzu materiálu nosné konstrukce                 

 
 
Specifikace zatížení nosné konstrukce: 
 
Silové zatížení: 

 

                            (10) 

 
 

Momentové zatížení: 
 

                         (11) 
 

 
Určené zatížení představuje působení vyvozené samostatným nástrojem, je tedy 
nutné aplikovat jej v rámci okrajových podmínek analýzy pro každou pozici nástroje 
zvlášť, vzhledem k jejich rozmístění po délce nosné konstrukce. Hmotnost 
nástrojového lůžka a šroubů lze vzhledem k jejich nízké velikosti zanedbat. 
 

 
Obr. 36 Celková deformace nosné konstrukce zásobníku 
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Obr. 37 Rozložení redukovaného napětí v rámci nosné konstrukce 

 
Výstupní parametry analýzy: 
 

 Max. hodnota celkové deformace nosné konstrukce               

 Maximální redukované napětí                     

 
 
Na základě výsledků analýzy (obr. 36,37) lze usoudit, že nosná konstrukce 
zásobníku je dimenzována vhodně.  Při plném osazení nástroji maximální povolené 
hmotnosti nedochází ke vzniku nepřípustných napjatostí a deformací. 
 S přihlédnutím k velmi nízké hodnotě maximálního redukovaného napětí by 
pravděpodobně bylo možné za účelem úspory materiálu častečně snížit tloušťku 
stěny základní konstrukce. Vzhledem k tomu, že je zásobník pevně spojen s nosnou 
konstrukcí stroje a mohou na něj být tedy přenášena chvění vzniklá během obrábění 
lze připustit určitou míru naddimenzování za účelem posunutí vlastní frekvence rámu 
do oblasti mimo spektrum vibrací generovaných procesem obrábění.  
 
5.4. Návrh talířových pružin 
 

S přihlédnutím k relativně nízkému pracovnímu zdvihu upínacího mechanismu a 
potřebě vyvození vysoké upínací síly k dosažení spolehlivého upnutí nástroje bylo 
jako optimální shledáno konstrukční řešení využívající talířových pružin. 
 Postup výpočtu je následně veden dle normy ČSN 02 6060. V počátku návrhu 
byla zvolena koncepce využívající sadu jednotlivých pružin v protilehlém uložení, což 
se však ukázalo vzhledem ke vzniku nadlimitních napjatostí v materiálu pružiny jako 
nevhodné.  
 Vyhovujících výsledků bylo po optimalizaci řešení dosaženo použitím skupiny 
protilehle uložených sad pružin, které jsou tvořeny čtyřmi pružinami v soulehlém 
uspořádání. V upínači je po sevření nástroje vytvořeno předpětí jako následek 

počáteční deformace pružin   . K vyvození maximální pracovní deformace sady 
pružin pak dochází dosažením krajní polohy pracovního zdvihu během vyjmutí 
nástroje z vřetene. Pro tento stav je tedy nutné stanovení hodnoty vzniklého napětí 
v pružinách a jeho následné porovnání s nejvyšší přípustnou hodnotou. 
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Vstupní parametry výpočtu: 
 

 Jmenovitá upínací síla                

 Pracovní zdvih upínače (viz obr. 37)            

 Vnější průměr pružiny              
 Pruměr vodícího trnu             

 Výška pružiny             

 Počet pružin v sadě          

 Tloušťka stěny pružiny              

 Celková délka sad pružin – předběžná             

 Deformace jedné pružiny upnutím nástroje             
 
 

 
 

Obr. 38 Pracovní zdvih upínacího mechanismu 

 
 
Výpočet parametrů pružin: 
 
Stanovení součinitelů pružiny: 
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Volná výška komolého kužele nezatížené pružiny 
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Síla vyvozená samostatnou pružinou po deformaci   : 
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Síla vyvozená sadou soulehle uložených pružin po deformaci   : 
 
Norma ČSN 02 6060 čl. 11. zavádí vliv tření mezi jednotlivými pružinami, jehož 

následkem je nárust vyvozené síly. Tento jev je zohledněn koeficientem       . 
 

         
                                (17) 

 
Celkový počet sad pružin: 
 

    
  

  (   )      
 

   

  (   )          
       (18) 

 

Volbou celočíselného počtu sad       je získána zástavbová délka skupiny: 
 

      (  (   )     )     (  (   )          )            (19) 
 
Na základě znalosti celkového počtu sad lze určit maximální provozní deformaci 
jedné pružiny jako: 
 

      
 

  
      

   

  
           (20) 

 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  40  

BAKALÁŘSKÁ  PRÁCE 

 
Ve stavu nejvyššího stlačení je pak třeba provést kontrolu napjatosti materiálu 
pružiny. Dle normy ČSN 02 6061 čl.10 musí být pracovní prohnutí voleno tak, aby u 

staticky namáhané pružiny nebylo překročeno namáhání                   .  
 
Maximální napětí v materiálu pružiny: 
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Určení síly maximálního pracovního stlačení (uvolňovací síly) : 
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Tuhost samostatné pružiny: 
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Tuhost sady pružin: 
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Maximální stalčení pružiny: 
 
Nejvyšší hodnota pracovního stlačení pružiny by dle ČSN 02 6060 čl.14 neměla 

překročit hodnotu           . 
 

                                                    (25) 
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5.5. Pevnostní kontrola tažné tyče 
 
Tažná tyč, jakožto součást přenášející silová působení vyvozená sadou talířových 
pružin na upínací mechanismus představuje namáhanou součást vyžadující 
provedení pevnostní kontroly. Silové působení na volném konci tažné tyče 
znázorňuje obr. 33. 
 V rámci provozních stavů zařízení nepředstavuje nejvyšší zátěž tahová síla 
vznikající v módu upnutí nástroje, nýbrž síla působící tlakem v ose tyče během 
rozevření kleštin. Dochází zde k přenosu silových působení vyvozených externím 
lineárním pohonem na sadu pružin, čímž je dosaženo jejich maximální pracovní 
stlačení.  
 Vzhledem k tomu, že se tak děje na relativně malém délkovém intervalu není 
vyžadována kontrola vzhledem k meznímu stavu vzpěrné stability a za dominantní 
namáhání lze tedy považovat prostý tlak. 
 

 
Obr. 33 Schema zatížení tažné tyče  

 
Vstupní parametry výpočtu: 
 

 Síla potřebná k uvolnění nástroje:               

 Průměr kontrolovaného průřezu:             

 Materiál součásti:     ČSN        

 Mez kluzu materiálu součásti:                

 Maximální dovolený stykový tlak:                

 
5.5.1. Kontrola namáhání tlakem: 
 
Určení tlakového napětí: 

 
   

 

 
 

   

    
 

 

 
      

     

 

         
(4) 

Pevnostní podmínka vůči meznímu stavu pružnosti: 
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Bezpečnost vzhledem k meznímu stavu pružnosti: 
 

      
    
  

 
   

   
               (6) 

 
5.5.2. Kontrola namáhání otlačením: 
 
Vnější zakončení tažné tyče je opatřeno zaoblením ve tvaru polokoule, přičemž 
nástavec pístnice pneumotoru je zakončen negativem tohoto tvaru. Cílem opatření je 
zvýšení stykové plochy s následkem poklesu kontaktního tlaku mezi součástmi. 
 
Stanovení stykového tlaku: 
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Pevnostní podmínka: 
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Bezpečnost vzhledem k otlačení: 
 

      
    
  

 
   

  
                (9) 
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5.6. Designový návrh frézovacího vřetene 
 
Zakomponováním vřetenového upínacího mechanismu, sady talířových pružin a 
dalších součástí, jimiž se konstrukční návrh systému AVN zybývá, do jednotného 
celku je vytvořen designový návrh frézovacího vřetene znázorněný na obr. 39.  
 

 
 

Obr. 39 Designový návrh frézovacího vřetene 
 
Takto je spolu se zásobníkem dosažena kompletní konfigurace systému přímé 
výměny jednotlivých nástrojů. Jelikož konstrukční návrh vřetene již nespadá přímo do 
cílové problematiky AVN, kterou se práce zabývá, je vřeteno vytvořeno formou 
designového návrhu. Jeho koncepce je založena na řešeních, která jsou v dané 
kategorii obvykle využívána, samotné dimenzování jednotlivých prvků však již není 
podloženo pevnostní analýzou. 

 

 
Obr. 40 Frézovací vřeteno - řez    
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Veškeré komponeny spojuje v jeden celek vřeteník (3) opatřený osazením se 
skupinou otvorů pomocí nichž lze vřeteno následně upevnit ke konstrukci stroje.  
 V čelní části vřetene se nachází víko (2), jehož poloha v zamontovaném stavu 
je vymezena dvojicí válcových kolíků, následně je víko spojeno s vřeteníkem pomocí 
šroubových spojů. Vřeteno (13) je v přední části uloženo na dvojici kuličkových 
ložisek s kosoúhlým stykem umožňujících zachycení jak radiálního, tak i axiálního 
zatížení. Jelikož je veškeré osové zatížení zachycováno předními ložisky, je zadní 
ložisko namáháno pouze radiálně, k čemuž plně vyhovuje ložisko válečkové. Za 
zadním ložiskem se pak nachází řemenice (10), která zajišťuje prostřednictvím pera 
přenos kroutícího momentu na vřeteno. V zájmu zajištění synchronního pohonu je 
předpokládáno využití ozubeného řemene, k čemuž je řemenice uzpůsobena. Její 
axiální zajištění je pak řešeno pomocí kruhové matice.  
 V přední části dutiny vřetene se nachází sada kleštin (4), na které je ve stavu 
upnutí nástroje přenášeno silové působení vyvozené sadou talířových pružin (9). 
Upínací síla vyvozená pružinami je přenášena pomocí vnějšího stavěcího kroužku 
(8), který je závitem spojen s tažnou tyčí (6) a dále pak pojištěn vnitřním stavěcím 
kroužkem (7). Táhlo (11), které je k tažné tyči rovněž upevněno pomocí závitu pak 
přenáší silové působení na sadu kleštin. Tím dochází k jejich uzavírání a vtahování 
stopky nástroje (1) pomocí tažného čepu (12) do kuželového upínacího otvoru 
vřetene. 
 Pokud po vyjmutí nástroje nedojde k upnutí nového, dojde poté, co na tažnou 
tyč přestane z externího zdroje působit uvolňovací síla, k uvolnění pružin do 
nedeformovaného stavu a dalšímu zpětnému pohybu mechanismu je zabráněno 
uzávěrem (5).  
 

Vhodný příklad integrace vřetene do funkčního celku v rámci stroje představuje 
konstrukční řešení firmy Alfa Metal využívající řemenem poháněné vřeteno opatřené 
lineárním pneumatickým pohonem k ovládání upínacího mechanismu, viz obr. 41.  
 

 
Obr. 41 Vřeteník firmy Alfa Metal [20]  
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6. Závěr 
 
Hlavním cílem této práce byl návrh systému automatické výměny nástroje vhodný 
k aplikaci na číslicově řízeném stroji frézovacího typu.  
 Vzhledem k potřebě vytvoření dostatečného rozhledu v rámci dané 
problematiky byla v první části zpracována rešerše shrnující spektrum konvenčně 
užívaných koncepcí AVN. Řešerše je v pokročilé fázi podrobněji zaměřena na 
cílovou problematiku systémů využívajících výměny samostatných nástrojů 
v kombinaci se zásobníky skladovacího typu. Specielně byla pak pozornost 
věnována především systémům přímé výměny nástroje, tzv. „Pick-up“, které byly 
předbežně shledány jako varianta vhodná pro dané záměry návrhu. Jakožto nedílné 
součásti frézovacích vřeten uzpůsobených k využití v rámci systému AVN byly do 
přehledu zahrnuty také vřetenové upínací mechanismy sloužící k upevnění nástroje 
v pracovní poloze.  
  
Na základě sestaveného přehledu a porovnání byl následně blíže specifikován cíl 
konstrukčního návrhu, a to jak z hlediska zvolené koncepce, tak i cílového určení 
v rámci široké palety užívaných koncepcí frézovacích strojů. Formulovány byly 
základní vstupní parametry návrhu určující typ nástrojového rozhraní, upínacího 
mechanismu, zásobníku nástrojů a další nezbytné informace.  
 Samotný konstrukční návrh byl pak v první fázi zaměřen na kleštinový upínací 
mechanismus. Vzhledem ke značné tvarové komplikovanosti kleštin tvořících klíčový 
prvek upínače bylo ustoupeno od původního záměru aplikace pevnostní kontroly 
analytickými metodami. Nesplnění značné části potřebných předpokladů by dozajisté 
vedlo k silně zkreslenému výstupu. Pevnostní analýza byla tedy po provedení 
vhodných opatření za účelem redukce množství tvarově komplikovaných oblastí 
nemajících vliv na chování modelu řešena pomocí metody konečných prvků. 
Postupnou iterací v několika krocích byla geometrie prvků upínače dostatečně 
optimalizována ke splnění požadavků kontroly namáhání. Následně byl navržen 
rovněž stacionární řadový zásobník nástrojů.  
 Posléze byly na základě velikosti potřebné upínací síly výpočtem stanoveny 
parametry sady talířových pružin, jejichž deformací je upínací síla vyvozena.  
 Navržené prvky upínače byly následně zakomponovány do designové studie 
frézovacího vřetene, jejíž koncepce vychází z obvyklých trendů v dané kategorii.  
  
Možnosti dalšího vývoje konceptu lze spatřit především v optimalizaci návrhu vřetene 
vzhledem k jeho namáhání vznikajícím během obrábění, dále pak integraci 
lineárního pneumatického pohonu potřebného ke stlačení sady pružin a uvolnění 
nástroje. Přidáním elektropohonu s případnou možností kontroly natočení vřetene za 
pomocí rotačního enkodéru by bylo možno vytvořit kompaktní elektrovřeteno s AVN.  
  
Systémy automatické výměny nástrojů jsou vzhledem k jejich zásadnímu vlivu na 
úrověň automatizace procesu obrábění a jeho produktivitu předmětem neustálého 
vývoje. Jeho cílem je především minimalizace času potřebného k provedení výměny 
nástroje, dále pak také dosažení vysokých kapacit zásobníků nástrojů za současně 
nízkých nároků na zástavbové rozměry.  
 Limitující faktor v těchto směrech představují především rostoucí nároky na 
výkon elektropohonů manipulátorů realizujících výměnu, dále pak jejich rostoucí 
zatížení ve spojení se vznikem nežadoucích rázů.   



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  46  

BAKALÁŘSKÁ  PRÁCE 

 
7. Seznam použitých zdrojů 
 
[1] Marek, J.: Konstrukce CNC obráběcích strojů. Speciální vydání MM  
 Průmyslové spektrum. MM publishing, 2006, ISSN 1212-2572  
 
[2] Demeč, P.; Systémy automatickej výmeny nástrojov na číslicovo riadených  
 strojích. Študijný materiál vypracovaný v rámci riešenia grantového projektu  
 KEGA 3/3064/05. TU v Košiciach 2005 34 s 
 
[3] OTT Jakob Spanntechnik. OTT Jakob Spanntechnik [online]. 2005 [cit. 2015-
 04-28]. Dostupné z: http://www.ott-jakob.de/dt/katalog/katalog.php   
 

[4] ZPS SPR-63 NC. Benash [online]. 2003 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: 
 http://benash.wz.cz/spr63/spr63.html  
 
[5] CNC Soustruhy. HAAS Automation, Inc. [online]. 2015 [cit. 2015-04-28]. 
 Dostupné z: 
 http://int.haascnc.com/mt_spec1.asp?intLanguageCode=1029&id=ST-
 35&webID=2AXIS_STD_LATHE  
 
[6] FIXED TYPE MULTI-SPINDLE DEVICE. Wuxi Naijiu Mechanical & Electrical 
 Equipment Co., Ltd. [online]. 2014 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: 
 http://ccne.mofcom.gov.cn/1251505/p5315875.html  
 
[7] MULTISPINDLE HEADS. PIBOMULTI NORTH AMERICA [online]. 2010 [cit. 
 2015-04-28]. Dostupné z: http://www.pibomulti-na.com/multispindle.htm  
 
[8] CNC tool changers. DIRECTINDUSTRY [online]. 2015 [cit. 2015-04-28]. 
 Dostupné z: http://www.directindustry.com/industrial-manufacturer/cnc-tool-
 changer-83488.html  
 

[9] TTSH-631・831 TURRET HEAD UNIT. TOYOSK [online]. 2012 [cit. 2015-04-

 28]. Dostupné z: 
 http://www1a.biglobe.ne.jp/toyosk/machine/special_purpose/turret_head_unit/t
 tsh631-831_tth510-720/ttsh631-831_tth510-720-e.html  
 
[10] Multi spindle machining unit. DIRECTINDUSTRY [online]. 2015 [cit. 2015-04-
 28]. Dostupné z: http://www.directindustry.com/prod/ctr-norte-gmbh-
 cokg/multi-spindle-machining-unit-83715-1010303.html  
 
[11] Multi-purpose CNC Router METALWORKING. KIMLA [online]. 2015 [cit. 2015-
 04-28]. Dostupné z: http://www.kimla.pl/en/produkt-58-Multi-purpose-CNC-
 Router  
 
[12] Automatic Tool Changer. TORMACH [online]. 2015 [cit. 2015-04-28]. 
 Dostupné z: http://www.tormach.com/upgrades_tts_atc.html  
 
  



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  47  

BAKALÁŘSKÁ  PRÁCE 

 
[13] CNC Router. MULTITECH JINAN ITECH MACHINERY [online]. 2014 [cit. 
 2015-04-28]. Dostupné z: 
 http://www.itechcnc.com/html/Product_center/CNC_Router/  
 
[14] CS 1000. In: Alzmetall [online]. 2015 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: 
 http://www.alzmetall.de/alzmetall/index.php?id=cs12000&L=1  
 
[15] CENTRAL ROBOT FOR TOOL MAGAZINE EQUIPPING. RILE GROUP [
 online]. 2014 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://microsite.rile-
 group.com/en/central-robot-for-tool-magazine-equipping.html 
 
[16] Tool change spindle. GRABCAD [online]. 2015 [cit. 2015-04-29]. Dostupné z: 
 https://grabcad.com/library/tool-change-spindle--1  
 
[17] Borský, V.; Obráběcí stroje. VUT Brno 1992 1. vyd. 216 s. ISBN 80-214-  
 0470-1  
 
[18] Borský, V.; Základy stavby obráběcích strojů. VUT Brno 1991 2. vyd. 214 s.  
 ISBN 80-214-0361-6  
 

[19] ATC Spindle. 2006. CNC Zone [online]. [cit. 2015-05-09]. Dostupné z: 
 http://www.cnczone.com/forums/uncategorised-metalworking-
 machines/16975-cnc.html    
 
[20] MV154 SERIES SPINDLE. Alfa Metal [online]. 2015 [cit. 2015-05-16]. 
 Dostupné z: 
 http://www.alfametalmachinery.com/en/select_by_technology/milling/CNC%20
 Vertical%20Machining%20Center/Quaser/MV154%20Series/545/700/ 
 

  



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  48  

BAKALÁŘSKÁ  PRÁCE 

 
8. Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

Symbol Jednotka Význam 

 

   N Síla vyvinutá sadou pružin 

    N Upínací síla 

    N Uvolňovací síla 

    N Uvolňovací síla 

   mm Předběžná celk. délka sad pružin 

     MPa Max. dovolený stykový tlak 

   MPa Stykový tlak 

      MPa Mez kluzu materiálu nosné konstrukce 

     MPa Mez kluzu materiálu tažné tyče 

   mm Průměr tažné tyče 

   - Kapacita zásobníku nástrojů 

   - Počet sad pružin 

    - Koeficient bezpečnosti vůči MSP pro kleštinu 

    - Koeficient bezpečnosti vůči MSP pro táhlo 

    - Koeficient bezpečnosti vůči MSP pro tažný čep 

   N/mm Tuhost sady pružin 

     - Koef. bezpečnosti tažné tyče vůči vzniku MSP 

     - Koef. bezpečnosti tažné tyče vůči vzniku otlačení 

       kg Maximální hmotnost nástroje 

   mm Vyložení nástroje vůči upevňovacím otvorům 

   mm Max. dovolená deformace pružiny 

   mm Předepínací deformace pružiny 

   mm Max. hodnota celkové deformace nosné konstrukce 

   MPa Tlakové napětí 

     MPa Maximální redukované napětí v rámci dané součásti 

     MPa Max. napětí v materiálu pružiny 

     MPa Mezní tlakové napětí 

  mm Vnější průměr pružiny 

  N Síla 

  mm Celková výška pružiny 

  Nm Moment 

  mm Vnitřní průměr pružiny 

  mm Výška komolého kužele pružiny 

  - Počet pružin v sadě 

  N/mm Tuhost samostatné pružiny 

  mm Deformace pružiny 

  mm Tloušťka stěny pružiny 

  mm Pracovní zdvih upínače 

  - Koeficient pružiny 

  - Koeficient pružiny 

  - Koeficient pružiny 
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10. Seznam výkresové dokumentace 
 

Název Číslo výkresu Počet listů Druh dokumentu 

    
Vřeteník 02-01-00 4 Výkres sestavy 
Zásobník nástrojů 02-02-00 1 Výkres sestavy 
    
Vřeteno 02-01-01 1 Výrobní výkres 
Tažný čep 03-01-03 1 Výrobní výkres 
Nástrojové lůžko 03-02-02 1 Výrobní výkres 
    

 
 
Systematika číslování výrobní doukmentace: 
 
Číslo výkresu:  AA - BB – CC 
 
 AA – Formát výkresu 
 
 BB – Určení podsestavy 

 01 – Vřeteno s AVN  

 02 – Zásobník nástrojů 
 
 CC – Číslo výkresu v rámci podsestavy  


