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ABSTRAKT 
 
Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem malého, počítačem řízeného 
obráběcího stroje. Slouží pro výrobu ozubení a kombinuje dvě nejpoužívanější 
výrobní metody. Práce je řešena v rámci spolupráce s podnikatelským subjektem, 
který se zabývá vývojem obráběcích strojů.  
V úvodní části byla provedena rešerše současného stavu poznání odborné 
problematiky s průzkumem trhu, zaměřeným na ozubárenské obráběcí stroje včetně 
patentové rešerše. Následně je v koncepčním řešení rozebráno několik variant 
kinematického uspořádání os, ze kterých vzešlo finální konstrukční řešení. 
Dopodrobna je popsáno v druhé polovině práce. Obsahuje popis jednotlivých 
konstrukčních celků, volbu pohonných jednotek, modální analýzu posuvové soustavy 
pomocí metody konečných prvků a v závěru elektronickou část stroje s jeho 
celkovým tvarovým řešením. 
 
 
 
KLÍČOVÁ SLOVA  
 
CNC, ozubení, frézování , odvalování, multifunkční 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Diploma thesis deals with the design of a small, computer-controlled machine tool. It 
is used for gearwheels production and combines the two most used manufacturing 
methods. The dissertation was dealt with in cooperation with a business subject 
which focuses on the development of milling machines.  
The introductory section is discussing research of current state of knowledge and 
market research focused on gearing machine tools, including patent investigation. 
The conceptual solution is discussing several variants of the cinematographic 
arrangement of the axes from which the final design solution was developed. This is 
described in detail in the second part of the dissertation. It contains description of 
individual construction complexes, choice of propellant units, modal analysis of 
sliding systems using the method of finite elements and in the conclusion the 
electronic part of the machine with its overall shape solution. 
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1  ÚVOD 

 
Podle odhadů se v dnešní době  ročně vyrobí asi čtyři miliardy ozubených kol [2]. Velkou část 

jich pojme automobilový průmysl a zbytek je rozdělen téměř do všech odvětví průmyslu, 

přičemž nároky na ozubení stále rostou. Složitost tvarů a vysoká kvalita jsou jen zlomkem 

požadavků, které staví výrobce do nelehké situace. Netýká se to pouze klasických ozubených 

kol, ale také jiných druhů ozubení a drážkování, které zaujímají nepřehlédnutelnou část trhu. 

Typickými zástupci jsou například ozubené řemenice, které nacházejí stále větší oblibu v 

oblasti přesných synchronních pohonů, řetězová kola nebo drážkování hřídelů. 

  

V minulosti byla výroba ozubení složitým a časově náročný procesem. Stroje se ovládaly 

manuálně a neposkytovaly takovou flexibilitu a výrobní možnosti jaké známe dnes. S 

nástupem moderních technologií vznikla celá řada nových metod a technologií výroby, které 

posouvají výrobní proces do jiné dimenze. Poskytují zákazníkům rozsáhlé možnosti 

a variace, jak výroby ozubených kol, tak i samotných výrobních strojů. S nástupem 

počítačového řízení se celý proces výroby značně zautomatizoval a rozšířil i mimo úzce 

specializované pracoviště do běžných výrobních prostor na obráběcí centra. Nová obráběcí 

centra poskytují komplexní a velmi přesnou výrobu, ovšem pořízení a provoz takového stroje 

je nákladný a ne každá firma si ho může dovolit. Z toho důvodu se stále vyvíjejí nové 

obráběcí stroje určené na specifické technologické operace, které se vyznačují nižší 

pořizovací cenou, minimálními provozními náklady, velmi přesnou a rychlou výrobou. 

Uplatnění najdou především v menších firmách nebo zámečnických dílnách.  

 

Cílem práce tedy je navrhnout a vyrobit funkční prototyp levného multifunkčního zařízení  na 

výrobu ozubení hrubováním, kterém bude moci plně automaticky vyrábět ozubení 

odvalovacím nebo dělícím způsobem. 

 

 

 
Obr. 1 Výroba ozubení 

1 
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    2  PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ     

     

2.1 Technologie výroby  
 

Výrobní proces ozubení a samotných ozubených kol patří mezi velmi složité technologické 

operace. Při výrobě je kladen velký důraz na geometrickou přesnost, minimalizaci 

obvodového házení a kvalitu konečného povrchu. Z tohoto důvodu výrobní proces zahrnuje 

celou řadu technologických kroků od přípravy vhodného polotovaru, přes měkké třískové 

obrábění, tepelné zpracování až po tvrdé dokončovací obrábění Obr. 2. Výsledná kvalita 

povrchu je závislá především od volby vhodné technologie obrábění, pracovním postupu a 

dokončovacích operacích. Značnou mírou se zde projevuje materiál samotné součásti, který 

výrazným způsobem mění požadavky na samotný stroj a nástroj. 

 

 
Obr. 2 Konvenční výrobní řetězec pro zhotovení ozubení [2] 

 

2.1.1 Frézování dělícím a odvalovacím způsobem 

 

Nejjednodušším způsobem výroby jakéhokoliv typu vnějšího ozubení je frézování dělícím 

způsobem. Podstata spočívá v třískovém obrábění tvarovou frézou jednotlivých zubových 

mezer za pomoci tzv. dělícího přístroje, kdy se obrobek pootočí právě vždy 

o jednu zubovou mezeru a zajistí. K tomuto způsobu obrábění se používají dva typy nástrojů. 

Nejběžnějším nástrojem je kotoučová modulová fréza. Dále je možné použít stopkovou 

(čepovou) frézu. Výhodou této metody jsou nízké nároky na výrobní stroj, protože je možné 

použití běžných konzolových nebo nástrojařských frézek. Nevýhodou je nižší přesnost výroby 

a malá produktivita [3-6,19]. 

Frézování odvalovacím způsobem Obr. 4 je nejrozšířenější a nejproduktivnější metoda výroby 

ozubení. Na rozdíl od dělícího způsobu se zde pohybuje jak nástroj, tak i obrobek současně. 

Nástrojem je modulová odvalovací fréza, která má tvar evolventního šneku a jejím profilem je 

v normálové rovině lichoběžníkový hřeben. Při každém otočení obrobku o jednu otáčku 

vykoná nástroj přesně tolik otáček, kolik má mít obráběné kolo zubů. Je to velmi důležitý 

parametr pro dosažení správné geometrie ozubení. Tímto způsobem je dosaženo velké 

produktivity výroby při zachování vysoké přesnosti [5-7,9,13,19]. 

 

 

2 
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                                Obr. 3 Dělící způsob [24]                                   Obr. 4 Odvalovací způsob - upraveno [3]                                     

 

 

2.1.2 Dokončovací operace 

 

Požadavkem většiny mechanismů, kde se využívá ozubení, je přesnost a plynulost chodu. 

Tohoto požadavku se docílí zvýšením přesnosti IT do oblasti s velmi malým tolerančním 

polem. Klasickým třískovým obráběním se toho dá obtížně dosáhnout, tudíž nastupují 

dokončovací operace. Při dokončovacích operacích je materiál dále odebírán, proto je nutné 

počítat s určitým přídavkem. Ten se při třískovém obrábění většinou pohybuje 

v rozmezí od 0,05 mm do 0,15 mm [7,16].  

 

Dokončování broušením spadá do kategorie tvrdého dokončovacího obrábění. Existuje více 

druhů broušení ozubených kol, které se dělí podobně jako frézování na broušení dělícím a 

odvalovacím způsobem.  Při použití dělícího broušení má brusný kotouč tvar buď celé zubové 

mezery nebo pouze její části. Broušení odvalovacím způsobem je téměř totožné s frézováním 

odvalováním s tím rozdílem, že se používají brousící kotouče velkých průměrů a vše probíhá 

při daleko vyšších řezných rychlostech. Broušení je vhodné provádět až po tepelném 

zpracování [7]. 

Dokončování ozubení ševingováním je druh měkkého velmi jemného dokončovacího 

obrábění. Nástroj tvoří tzv. ševingovací kolo, které má na bocích zubů velmi jemné drážky 

tvořící břity. Při dokončování jsou ševingovací a obráběné kolo v záběru s axiálním 

zatížením. Při vzájemném pohybu dochází k velmi jemnému opracování a vyhlazení boků 

zubů. Tato metoda se hodí zejména pro nekalená ozubená kola nebo např. pro kola 

neželezných kovů [6,7]. 

 

 

2.2 Nástroje 
 

Nástroje používané při výrobě ozubených kol existují dvojího druhu.  V prvním případě 

se jedná o klasické nástroje vyrobené z jednoho kusu rychlořezné oceli (HSS) 

Obr. 5, kdy je tělo i břity ze stejného druhu materiálu. Novinkou, a stále se těšící větší 

popularitě jsou nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami Obr. 5 Představují 

hospodárnější alternativu ke klasickým HSS nástrojům, kdy je samotné tělo nástroje vyrobeno 

z oceli vyšší třídy jakosti (např. třídy 12 a vyšší) a břity jsou v podobě malých, ovšem velmi 

tvrdých vyměnitelných destiček. Zde je využíváno například slinutých karbidů, nitridu bóru 

nebo keramiky. Ty jsou k tělu přišroubovány nebo jinak upnuty. 
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Velkou výhodou jsou mnohem větší dosahované řezné rychlosti, delší životnost, jednoduchá 

a rychlá výměna otupených břitů za nové. Toto se v případě HSS nástrojů musí vykonávat 

dodatečným ostřením na nástrojařských bruskách [4,12]. 

 

                   
Obr. 5 Odvalovací fréza HSS [11]          Obr. 6 Odvalovací fréza s VBD [www.mmspektrum.com] 

 

Pro zvýšení životnosti jak klasických HSS nástrojů, tak i břitových destiček Obr. 7 

se provádí povrchová úprava tzv. povlakováním přídavnými materiály. Povlakovaný nástroj 

dobře odolává otěru, zvýšené teplotě během řezného procesu a zvyšuje tvrdost samotné řezné 

části. Nejpoužívanějšími materiály povlaků jsou vrstvy TiN či CrN vznikající při depozici 

základních plynů TiCl3, CH4, AlCl3 a podobně. [12,14]. 

Nástroje opatřené takovými povlaky jsou mnohem výkonnější, trvanlivější a mohou pracovat 

v tzv. suchém režimu. Není tedy při řezném procesu aplikována žádná řezná 

ani chladící kapalina, nýbrž jsou břity ofukovány pouze vysokotlakým vzduchem. 

Ten zajišťuje odvod třísek, chlazení nástroje a obrobku [12]. 

 

.  

 
Obr. 7 Povlakované vyměnitelné břitové destičky [4] 

 

 

Upínání frézovacích nástrojů se provádí za válcovou díru procházející skrze tělo nástroje 

na frézovací trn Obr. 8. Průměry otvorů jsou normalizovány a standardně odstupňovány. 

Přenos točivého momentu mezi nástrojem a trnem je zajištěn pomocí těsného pera. Axiální 

jištění se nejčastěji provádí pomocí hřídelové matice nebo šroubem za pomoci distančních 

kroužků. Frézovací trny bývají obvykle podepřeny na obou koncích, ovšem není 

to podmínkou. Tento způsob upínání poskytuje rozsáhlé možnosti konstrukce upínacích 

přípravků a nástrojových držáku, které se u jednotlivých typů stojů liší. V případě stopkových 

(čepových) fréz se upínaní provádí za válcovou stopku do kleštiny [4]. 
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Obr. 8 Upínání frézovacího nástroje [15] 

 

2.3 Frézovací stroje na výrobu ozubení   
 

V současné době jsou kladeny čím dál vyšší nároky na kvalitu, rozmanitost tvarů 

a velikosti ozubených kol [2]. Tyto požadavky staví výrobce obráběcích strojů do nelehké 

situace. Nově vyvíjené stroje se musí flexibilně přizpůsobovat požadavkům zákazníků. 

Produktivita, snadná obsluha, tichý chod a minimální prostoje při výměně polotvaru či 

nástroje jsou hlavními hodnotícími parametry , které musí tyto stroje poskytovat. 

 

2.3.1 Kinematika strojů 

 

Základní 5osá kinematika stroje na výrobu ozubení odvalovacím i dělícím způsobem 

v jednom zobrazená na Obr. 9, pokrývá minimální požadavky na geometrii ozubených kol. 

Polotovar se upne vertikálně do vřetene osy ´C´. Nástroj je orientován tečně k této ose, 

přičemž se může pohybovat ve třech osách a rotovat. Dvě osy ´X´ a ´Z´ pohybují s nástrojem 

podélně a kolmo vůči obrobku, třetí osa ´A´ pak zajišťuje náklon. Tím je docíleno výroby 

šikmého ozubení [17]. 

 

 
Obr. 9 Základní kinematika odvalovacího stroje [17] - upraveno 

 

Z této základní koncepce vycházejí jednotlivé obráběcí stroje, které jsou doplněny 

o další osy, vřetena pro obrobky, automatické nakládací systémy a podobně. V neposlední 

řadě jde o doplnění počítačového řízení, které je nedílnou součástí operativní, produktivní 

a především kvalitní výroby.  
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Velmi důležitým provozním parametrem je přesná synchronizace rotace obrobku a nástroje 

[19]. Pokud by nebyla dodržena, znemožňovalo by to výrobu ozubení odvalovacím 

způsobem. Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.2.2, je nutné dodržet stanovený převodový 

poměr, aby byl vyroben požadovaný počet zubů s přesně danou roztečí. U klasických strojů 

se toho dosahuje spřažením rotace obrobku a nástroje pomocí složitého převodového ústrojí 

Obr. 10 [17,19]. Pro různé parametry ozubení je nutné převodové ustrojí neustále přestavovat 

a zároveň musí umožnit pohyb nástroje ve více osách současně. Tím roste složitost celého 

ústrojí a konstrukce rámu stroje. S nástupem moderních technologií se tato část postupně 

vytlačuje a nahrazují ji velmi přesné elektrické pohony. Každé vřeteno má svůj vlastní pohon 

s citlivým snímačem polohy. Požadovaný převodový poměr je zajištěn softwarovou PID 

regulací. 

 
Obr. 10 Převodové ústrojí odvalovací frézky [17] - upraveno 

 

2.3.2 Klasické koncepce  strojů 

 

Konzolová frézka 

 

Frézování ozubení dělícím způsobem na tomto stroji Obr. 11 je velmi časté v případě výroby 

jednoho nebo několika kusů ozubených kol. Využívá se zejména v provozech, kde je potřeba 

jen jednou za čas vyrábět ozubení bez výrazných požadavků na přesnost. Tento stroj 

je nutné dovybavit přídavným dělícím přístrojem, který se upíná na krajní část stolu. 

Do něj se upne obrobek a z druhé strany podepře koníkem. Nástroj je upnut buď horizontálně 

nebo vertikálně (podle druhu frézky)  ve vřeteníku pomocí rychloupínacího kužele. Samotné 

frézování probíhá pomocí strojních posuvů stolu v podélné ose s obrobkem. Ten se po 

každém cyklu manuálně pootočí dělícím přístrojem o jednu zubovou mezeru a zajistí. Tento 

postup se po celou dobu výroby stále opakuje [7,8]. 

 

 
Obr. 11 Frézování dělícím způsobem na konzolové frézce [8] 
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Odvalovací frézka 

 

Odvalovací frézka je nejrozšířenější v oblasti strojů na výrobu ozubení. 

V dřívějších dobách byla ovládána manuálně s pomocí strojních posuvů. Nastavování stroje 

je značně komplikované a časově náročné. Moderní stroje jsou již plně počítačově řízeny 

a tím zaručují velkou produktivitu a flexibilitu výroby. Klasické odvalovací frézky Obr. 12 

bývají ve svislém uspořádání, kdy je obrobek upnut ve svislém směru a podepřen 

samostatným stojanem. Ten zastává funkci podpory konce obrobku a zároveň automatického 

nakládacího systému [2,7]. Nástroj je upnut ve vřeteníku pomocí rychloupínacího kužele 

a dodatečně podepřen. Nástroj se zde může pohybovat ve třech osách a zároveň rotovat. Tato 

kinematická struktura zajistí ideální polohu řezné části vůči obrobku a minimalizuje síly 

působící na rotační osu. Jednotlivé posuvové osy jsou uloženy na kluzných, případně valivých 

vedeních a poháněny polohovacími šrouby. Svislá koncepce obecně napomáhá rozložení 

zatížení jednotlivých částí stoje a snadnému odvodu třísek včetně řezné kapaliny mimo 

pracovní prostor[7]. 

 

 
Obr. 12 Konstrukce CNC odvalovací frézky [7] 
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2.4 Standardní stroje na výrobu ozubení 
 

Přestože výrobní stroje na ozubení zaujímají relativně malou část trhu s obráběcími stroji, 

kterému dominují především frézovací a soustružnické centra, existuje celá řada výrobců 

a široké spektrum jimi nabízených strojů na ozubení. Celosvětově největším výrobcem 

ozubárenských strojů je společnost Gleason, která působí na trhu v USA a také v Evropě. 

Mezi další přední výrobce se řadí společnost Klingelnberg působící ve Švýcarsku a také 

například firma Koepfer působící v Německu. Pokud se zaměříme na tuzemský trh, tak zde 

dominuje společnost TOS Čelákovice - Slovácké Strojírny, a. s., která je tradičním výrobcem 

obráběcích strojů.     

 

2.4.1 Běžné stroje malých a středních velikostí  

 

Stroje společnosti Koepfer z řady LAMBERT-WAHLI reprezentují odvalovací frézky 

na výrobu velmi malých ozubených kol s maximálními průměry polotovarů 50 mm a 

modulem do 1,5 mm. Jsou zaměřeny především na vysokou rychlost obrábění při sériové 

výrobě a pokročilou automatizaci výroby. 

 

Nejmenší stroj z této řady nesoucí označení W91 slouží na výrobu ozubení s modulem v 

rozsahu 0,05 - 1,5 mm, přičemž maximální průměr obráběného polotovaru je  50 mm a 

maximální obráběná délka 60mm. Jedná se o velmi malý stroj s robustní konstrukcí osazený 

PLC řídícím systémem. Omezený pracovní prostor stroj předurčuje k výrobě velmi malých 

součástí, a to pouze s přímým ozubením, jelikož natočení frézovací hlavy +/- 5˚ pouze 

kompenzuje úhel stoupání šroubovice na odvalovací modulové fréze.     

 

 
Obr. 13 Koepfer W91 [25] 
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Další stroj z řady LAMBERT-WAHLI nesoucí označení W90 CNC je již technologicky 

pokročilejší a spadá do vyšší kategorie moderních obráběcích strojů. Přestože podobně jako 

typ W91 nevyniká velikostí pracovního prostoru, který umožňuje jen maximální průměr 

obrobku 40 mm a vzdálenost mezi upínacími hroty 80 mm, dosahuje velmi velkých výkonů a 

přesnosti. S maximálními otáčkami frézovacího vřetene 6000 min
-1 

je zaručena vysoká 

produktivita. Frézovací vřeteno umístěné nad osou obrobku v kombinaci s velkým 

proskleným krytem pracovního prostoru dovoluje snadnou vizuální kontrolu chodu stroje a 

snadný přístup k obrobku.   

  

 
Obr. 14 Koepfer W90 [26] 

 

K řízení tento stroj již nepoužívá PLC jednotku, ale plnohodnotný 5-ti osý řídící systém 

s dotykovou obrazovkou. Toto řešení je uživatelsky mnohem přívětivější a dovoluje obsluze 

pracovat se strojem daleko efektivněji. Z hlediska výrobních parametrů je stroj opět určen 

do velmi úzké oblasti výroby malých součástí, hodinářských převodů a mikromechanismů.  

 

Posledním z této řady ozubárenských strojů je typ W1000micro, který vyniká svou 

produktivitou a vysokým stupněm automatizace díky vyspělému řídícímu systému. 

Nabízí již plnohodnotnou výrobu šikmého ozubení a díky možnosti natočení frézovací hlavy 

o +/- 35˚ i možnost výroby šneků. Maximální průměr polotovaru je opět 40mm a obráběná 

délka max. 65mm v případě přímého ozubení. Při natočení frézovací hlavy se obráběná délka 

zkracuje až na hodnotu 20 mm, což je velmi omezující rozměr a dovoluje tak výrobu jen 

ve velmi malém rozsahu. S maximálními otáčkami vertikálně umístěného frézovacího vřetene 

15000 min
-1

 dosahuje velmi dobré produktivity v oblasti mikroobrábění. 
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Obr. 15 Koepfer W1000micro [27] 

 

Velkou výhodou je přítomnost komunikačního rozhraní s externím manipulátorem. Vysoký 

stupeň automatizace s přídavnými manipulátory ovšem do značné míry omezuje vizuální 

kontrolovatelnost pracovního cyklu a stěžuje přístup obsluhy k pracovnímu prostoru. 

Operativní změna výrobních parametrů není jednoduchá a proto se tento stroj hodí především 

pro automatizovanou velkosériovou výrobu.  

 

Stroje výrobce Affelec nesoucí označení AF110 jsou další ze série malých odvalovacích 

frézek. S jejich velmi malými rozměry se jedná o nejkompaktnější zařízení na trhu, které 

je schopné vyrábět ozubení s modulem do 1,5 mm. Stejně jako u předchozích strojů 

je pracovní prostor velmi podobný a ohraničuje ho maximální průměr polotovaru 60mm 

s maximální obráběnou délkou 90 mm. Stroj je vybaven 7-osým CNC řídícím systémem 

s velkou dotykovou obrazovkou pro obsluhu a možností rozšíření o poloautomatický 

manipulátor. Natočení frézovací hlavy v rozmezí +/-30˚ se provádí automaticky a umožňuje 

výrobu standardního šikmého ozubení. Díky preciznímu vysokootáčkovému vřetenu stroj 

vyniká svojí produktivitou výroby a dosahovanou přesností.  

 

 
Obr. 16 Affelec AF110 [28] 
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Posledním představitelem z řady kompaktních ozubárenských strojů byl vybrán stroj 93NC 

od společnosti HUAWIN PRECISION působící na Taiwanu. Tato poloautomatická 

odvalovací frézka vyniká především velkým rozsahem natočení frézovací hlavy v rozsahu 

+/- 45˚, což umožňuje výrobu hypoidního ozubení nebo šneků s velkým stoupáním.  
 

 
Obr. 17 HW 93NC [29] 

 

Z hlediska technologických možností a velikosti pracovního prostoru ji můžeme srovnat 

s předchozími stroji, přičemž maximální průměr polotovaru může být 60 mm a jeho délka 50 

mm. Stroj je vybavený frézovacím vřetenem s nízkými otáčkami a výkonem, tudíž není 

tak produktivní jako stroje konkurence. Vzhledem na nízký výkon vřetene 0,75 kW je stroj 

vhodný především  na obrábění neželezných kovů do velikosti modulu 1,5 mm a v případě 

měkké oceli do modulu 1 mm.  

 

Mezi jeden z nejlepších ozubárenských strojů střední třídy na trhu se řadí VLC 200 H 

od Německé firmy Koepfer, která je dceřinou společností firmy EMAG. Jedná se o plně 

automatický výrobní stroj určený pro velkosériovou výrobu ozubených kol především v 

automobilovém nebo také v leteckém a kosmickém průmyslu. Vyniká především kvalitou 

provedení, vysokou přesností výroby, produktivitou a krátkými výrobními časy. Konstrukce 

je koncipovaná jako klasická odvalovací frézka s horizontálně umístěným vřetenem. Obrobek 

je umístěn vertikálně a veškerý odpad z řezného procesu je okamžitě odváděn mimo stroj. 

Mechanika stroje je vybavena systémy řízení teploty, které zaručují minimální tepelné 

deformace konstrukce. Mimo hlavní výrobní cyklus je možné stroj dovybavit dalšími 

technologickými operacemi jako je např. dokončovací ševingování, přípravek 

k odstranění otřepů, kartáčování a podobně. Nespornou výhodou je možnost zapojení stroje 

do celého výrobního procesu díky jeho modularitě. 
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Obr. 18 VLC 200 H [30] 

 

Pracovní prostor tohoto stroje nabízí již rozsáhlejší možnosti výroby, přičemž maximální 

průměr polotovaru může být až 200 mm a obráběná délka 150 mm. Při výrobních možnostech 

ozubení s modulem až 4 mm je možné pokrýt širokou oblast průmyslu. Automatické natočení 

frézovací hlavy o úhel +/- 35˚ zaručuje výrobu drtivé většiny šikmých ozubení včetně šneků.    

 

Z tuzemských výrobců je největším výrobcem společnost TOS Čelákovice - Slovácké 

Strojírny, a. s., která nabízí několik specializovaných strojů na výrobu ozubení. Především 

se jedná o těžké stroje určené na velké moduly ozubení. Nejmenší z nabízených strojů 

je svislá odvalovací frézka OFA 32 CNC 6 s výkonem hlavního motoru 12 kW.  

 

 
Obr. 19 OFA 32 CNC 6 [31] 
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Tento stroj je určen pro frézovaní velkých ozubených kol s modulem až 7 mm a průměrem 

polotovaru 320 mm. Natočení frézovací hlavy v rozmezí +/- 45˚ umožňuje výrobu šneků 

a šnekových kol frézováním radiálním nebo tangenciálním způsobem. Řízení zajišťuje 

standardní řídící systém Sinumerik 840D s šesti řízenými osami. Hmotnost celého stroje 

 se pohybuje okolo 8000 kg.   

 

2.4.2 Kombinované stoje 

 

V poslední době je čím dál větší snaha celý výrobní proces realizovat na jednoho stroje 

a nejlépe na jedno upnutí obrobku. S nástupem CNC soustružnicko-frézovacích obráběcích 

center Obr. 20 a to se stává běžnou praxí. Vstupním polotovarem bývá plná kruhová tyč, která 

se nejprve soustružnicky opracuje do podoby výsledné hřídele a nakonec se pomocí frézovací 

hlavy vyrobí ozubení, drážkování a podobně. Tím se minimalizují nepřesností spojené 

s přemisťováním součásti mezi jednotlivými stroji a celý výrobní proces se velmi zefektivní 

[7]. Mezi přední výrobce takových strojů patří například firma Mazak, která před několika 

lety představila svoji řadu obráběcích center INTEGREX, které kombinují veškeré výše 

uvedené operace v jednom stroji na jedno upnutí. Dalšími výrobci jsou například DMG 

MORI SEIKY s jejich řadou inteligentních soustružnicko-frézovacích center nebo také 

například japonský výrobce OKUMA.  

 

 
Obr. 20 Mazak INTEGREX e-500H [19] 
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2.4.3 Srovnání základních parametrů malých a středních ozubárenských strojů  

 
Tab. 1 Srovnání základních parametrů ozubárenských strojů [25-31] 

 
W90 W91 

W1000 

micro 
AF110 

HW 

93NC 

VLC 200 

H 

Výrobce Koepfer Koepfer Koepfer Affelec HUAWIN EMAG 

Modul ozubení 1 mm 1,5 mm 0,8 mm 1,5 mm 1,5 mm 4 mm 

Průměr 

polotovaru 
40 mm 50 mm 40 mm 60 mm 60 mm 200 mm 

Obráběná 

délka 
80 mm 40 mm 65 mm 90 mm 60 mm 150 mm 

Počet os 6 6 8 7 6 8 

Úhel natočení 

frézovací hlavy 
+/-  4˚ +/-  5˚ +/-  35˚ +/-  30˚ +/-  45˚ +/-  35˚ 

Hmotnost 800 kg 680 kg 2000 kg 1800 kg 1250 kg 4500 kg 

Rozměry [mm] 
1150x1050 

x1800 

720x765 

x1445 

1400x1300 

x1950 

1180x1660 

x2589 

1300x2378 

x1274 

1850x1600 

x2380 

Výkon 4,8 kW 4 kW 5 kW 2 kW 3,5 kW 13 kW 

 

 

2.5 Patentová rešerše 
 

Patentová rešerše byla provedena pomocí volně přístupných databází patentových úřadů 

Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, Evropského patentového úřadu a zahraniční databáze 

Espacenet.com. Zde byly vyhledávány veškeré podobnosti již patentovaných řešení 

souvisejících se stroji na výrobu ozubení a jejich dílčími částmi. Při analýze výsledků z 

hledání nebyly zjištěny žádné zásadní podobnosti s navrhovaným strojem, který by mohl být 

ohroženo duševní vlastnictví dalších osob. Výpis z patentových databází s nejvýznamnějšími 

výsledky je přiložen na konci této práce v příloze.  
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2.6 Konstrukční celky obráběcích strojů 
 

2.6.1 Nosná soustava obráběcích strojů 

 

Základem každého dobře fungujícího obráběcího stroje je jeho nosná soustava nebo-li rám 

[2]. Od jeho provedení a použitých materiálů se odvíjí celá řada provozních vlastností stroje. 

Mezi ně se řadí především statická a dynamická tuhost, tepelná stabilita a tlumící schopnosti. 

V dnešní době existuje již celá řada materiálů, které lze při stavbě rámu využít. Ovšem stále 

nejpoužívanějšími materiály jsou šedá litina, ocel a ocelolitina. Materiály pro stavbu rámů 

se v základu dělí na čtyři hlavní skupiny, které jsou zobrazeny níže na Obr. 21. 

 

 
Obr. 21 Typy materiálů používané na rámy obráběcích strojů [2] 

 

Tyto materiály se od sebe výrazně liší svými vlastnostmi. Výčet mechanických  vlastností  

nejpoužívanějších materiálů je zobrazen v tabulce na Obr. 22.  Hlavními hodnotícími kritérii 

při výběru vhodného materiálu na rám obráběcího stroje musí být vysoká tuhost, nízká 

hmotnost a vysoké materiálové tlumení [2]. Tyto parametry se u jednotlivých materiálů 

výrazně liší a ne vždy je snadné najít optimální variantu. Proto se v dnešní době stále častěji 

používají kombinované materiály, tj. struktury složené ze dvou a více druhů základních 

materiálů.  

 

Z hlediska pevnosti se jeví jako nejideálnější materiál ocel. Ta má ovšem velmi špatné tlumící 

vlastnosti a vysokou tepelnou vodivost. Litina je na tom o poznání lépe z hlediska útlumu 

vibrací a tepelné stability, ale má nižší pevnost. Částicové kompozity mají velmi dobré 

tlumící a tepelné vlastnosti, ovšem pevnostní parametry jsou nejhorší ze všech uvedených. 

Tímto se tedy potvrzuje, že jednotlivé materiály mají převážně protichůdné vlastnosti, 

než požadujeme. Je tedy nutné volit buď kompromisy nebo jednotlivé materiály kombinovat. 

 

 
Obr. 22 Fyzikální vlastnosti materiálů nosných soustav [2] 
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Přehled konstrukcí 

 
Odlitky rámů obráběcích strojů jsou vyráběny formou odlévaní do pískových forem. 

Vyznačují se nízkou cenu při sériové produkci, velmi dobrými mechanickými vlastnostmi 

a stabilitou. Jako základní materiál se v drtivé většině používá šedá litina a ocelolitina. 

Obecně se litina vyznačuje horšími pevnostními vlastnostmi než ocel, proto jsou odlitky 

daleko hrubší, robustnější a těžší. Aby byl odlitek odlehčen při zachování požadované 

pevnosti, vytváří se ve vnitřních prostorech celá řada žebrování a přepážek, viz. Obr. 23. Tato 

odlehčení výrazně komplikují výrobní proces, protože je potřeba vyrábět členité 

a komplikované formy. Velká výhoda litinových odlitků spočívá ve využití základního 

materiálu na vodící plochy posuvových os. Ty ovšem musí být nejprve patřičně tepelně 

opracovány [2]. 

 

 
Obr. 23 Odlitky nosných částí [2] 

 

Svařované konstrukce nosné soustavy Obr. 24 využívají ocelových profilů a válcovaných 

plechů různých velikostí a jakostí, které mají zaručenou svařitelnost. Většinou se jedná 

o hutní polotovary běžných tříd ocelí 11373 a podobně. Tyto části jsou k sobě přivařeny 

do podoby výsledného rámu. Svary jsou vedeny krátce  a v předem stanovených směrech, 

aby se minimalizovalo vnitřní pnutí. To způsobuje nežádoucí deformace rámu. Svařované 

konstrukce jsou velmi náročné na výrobu, tudíž se vyplatí pouze při kusové nebo malosériové 

výrobě [2].   

 

 
Obr. 24 Svařenec rámu stroje [20] 

 

V případě prototypové nebo kusové výroby vycházejí nejlépe v porovnání mechanických 

vlastností a ceny kombinované (hybridní) struktury. Jedná  se o kombinaci jednotlivých 

základních materiálů, které vytvoří strukturu s požadovanými vlastnostmi. 

Zde se využívá nových i stávajících rámů strojů tvořených svařenci nebo odlitky z šedé litiny 

jako obálky, která se následně vyplní tlumícím materiálem. Ten může představovat například 

jemný písek nebo polymerní beton. Díky tomuto lze docílit specifických vlastností 

konkrétních dílců. Zejména tedy zvýšení tuhosti pro určité typy namáhání nebo optimalizaci 
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dynamické stability. Velkou výhodou jsou nižší náklady na výrobu vysoce stabilní soustavy 

v porovnání s ostatními konvenčními metodami [2].  

 

2.6.2 Vřetena obráběcích strojů 

 

Vřeteno obráběcího stroje jedna z nejdůležitějších a zároveň nejslabších komponent celé 

soustavy. Výrazným způsobem se podílí na kvalitě celého obráběcího stroje. Přenáší veškeré 

síly vzniklé při řezném procesu od nástroje do rámu stroje. Základním požadavkem kladeným 

na vřeteno je jeho tuhost, minimální obvodové házení a velký rozsah provozních otáček. 

Vřetena obráběcích strojů můžeme rozdělit do dvou skupin. Do první spadají vřetena 

poháněná a do druhé vřetena s integrovaným pohonem, tzv. elektrovřetena.  

 

Poháněná vřetena Obr. 25 jsou konstrukčně velmi jednoduchá. Skládají se z hlavní hřídele, 

která je na jednom konci opatřena upínací částí nástroje a na druhém konci řemenicí. Hřídel je 

dále osazena řadou valivých ložisek a umístěna v tubusu nebo skříni vřeteníku. 

V případě, že je vřeteno vybaveno automatickou výměnou nástroje, je hlavní hřídel dutá 

a skrze ni prochází táhlo s kleštinou, které vtahuje nástroj do upínacího kužele. Náhon je zde 

zprostředkován pomocí externího elektromotoru, který je umístěn na rámu stroje mimo 

vřeteno. Toto provedení má velkou výhodu ve variabilitě pohonu a velmi nízké ceně. 

Nevýhodou jsou nízké dosahované otáčky, které se pohybují okolo 12000 n
-1

. 

 

 
Obr. 25 Poháněné vřeteno [2] 

 

Vřetena s integrovaným pohonem Obr. 26 jsou výrazně komplikovanější v porovnání 

s poháněnými vřeteny. Základní koncepce je sice stená stejná, ovšem hlavní rozdíl spočívá 

v integraci elektromotoru do samotného tělesa vřetene. Hlavní hřídel je prodloužená a osazena 

rotorem elektromotoru. Stator elektromotoru  je integrován v tubusu vřetene. Tubus je po celé 

své délce doplněn o kanálky pro chladící médium a mazací systémy. Pokud je vřeteno 

vybaveno automatickou výměnou nástroje jako v případě poháněného vřetene, je zde navíc 

zabudovaný pneumatický válec. Výhodou je kompaktní provedení, vysoká dynamika chodu 

a velmi vysoké dosahované otáčky. Ty se mohou pohybovat až kolem 60000 ot/min. 

Nevýhodou je nízký točivý moment při malých otáčkách a velmi vysoká cena. 

 

 
Obr. 26 Vřeteno s integrovaným pohonem [2] 
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Nástrojové soustavy 

 

Upínání nástrojů do vřetene se provádí dvojím způsobem. Nejjednodušším způsobem je 

upnutí nástroje do kleštiny, která je součástí výstupního hřídele z vřetene. Kleštin existuje 

několik druhů, přičemž nejčastěji se používá typ ER. Dalším způsobem je upnutí nástroje 

do vřetene pomocí nástrojového držáku opatřeného upínacím kuželem Obr. 27. Tento způsob 

se využívá především při automatické výměně nástrojů, kdy je nástrojový držák s nástrojem 

mechanicky vtažen do kónické části výstupního hřídele vřeteníku. 

 

 
Obr. 27 Upínání pomocí kleštinového držáku [2] 

 

 Nástrojové držáky mohou být opatřeny různými upínacími kužely, které jsou normalizovány 

a rozměrově odstupňovány. Standardně jsou používány nástrojové držáky typu ISO, BT, SK a 

HSK Obr. 28. Liší se především délkou upínací části, kuželovitostí, stupněm přesnosti, 

maximálními provozními otáčkami a způsobem upnutí jak nástroje, 

tak samotného držáku [2]. 

 

 
Obr. 28 Standardní nástrojové držáky [2] 
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2.6.3 Lineární posuvová soustava 

 

Posuvové soustavy tvoří hlavní mechanickou část, která zprostředkovává pohyb jednotlivých 

os obráběcího stroje. Hlavními částmi posuvové osy je vedení a pohonná jednotka. Na to dále 

navazují dílčí části jako je odměřování polohy, krytování a rozvod maziva. Tyto části a jejich 

rozdělení podrobněji popisuje schéma uvedené níže na Obr. 29.  

 

 
Obr. 29 Morfolofie posuvové soustavy [2] 

 

Vedení tvoří vodící plochy, kde se stýkají pohyblivé a pevné části stroje. Podle druhu 

kontaktu se dělí na vedení kluzná a valivá. Kluzné vedení tvoří dvě rovnoběžné plochy, které 

na sebe doléhají a vzájemně se pohybují na tenkém filmu maziva. Tento typ vedení 

se vyznačuje vysokou tuhostí a únosností. Nevýhodou jsou nízké posuvové rychlosti, trhavý 

chod, složitost výroby a obtížné vymezení vůlí. Valivé vedení tvoří valivé tělíska (kuličky 

nebo válečky) uspořádané do oběžných drah v ocelovém vozíku. Dále pak profilová 

kolejnice, po které se celý vozík pohybuje Obr. 30. Tento typ vedení se vyznačuje 

bezvůlovým chodem, vysokými posuvovými rychlostmi a snadnou instalací. Kolejnice 

se upevňují na předem připravené vodící plochy rámu stroje pomocí sady šroubů. Zde není 

nutné věnovat vodícím plochám takovou pozornost jako u kluzného vedení, tudíž je toto 

řešení velmi levné. 

 

 
Obr. 30 Valivé vedení [2] 

 

Lineární osy mohou být poháněny několika způsoby. Nejčastěji se využívá polohovacího 

šroubu nebo ozubeného hřebene s pastorkem v kombinaci  s elektromotorem Obr. 31. Při 

stavbě CNC obráběcích strojů se převážně používají kuličkové šrouby, kde je přenos sil 
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zprostředkován ocelovými kuličkami obíhajícími v závitech šroubu a matice. Kuličkové 

šrouby se vyrábějí v různých třídách přesnosti a únosnosti. Vyznačují se především vysokou 

účinností, životností, tuhostí, rychlostí pohybu a možností úplného odstranění vůlí [2].   

 

 
Obr. 31 Typické provedení náhonu posuvové osy [2] 

 

Pro pohon os se používají buď krokové motory nebo synchronní servomotory. Varianta s 

krokovými motory je velmi levná, ovšem je spojena s celou řadou problémů. Hlavním 

problémem krokového motoru je rychlá ztráta točivého momentu při zvyšování otáček, trhavý 

chod a nebezpečí ztráty kroků. Na druhé straně synchronní servomotory tyto nedostatky zcela 

eliminují. Servomotory jsou osazeny velmi přesným snímačem otáček 

a zaručují tak přesné polohování s konstantním točivým momentem v celém rozsahu otáček. 
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3  ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
 

Na úvod je nutno podotknout, že obráběcí stroje na výrobu ozubení v současnosti musí 

vyhovět poptávce po tvarech a výrobních parametrech ozubení. Je ovšem patrné, že některé 

oblasti výroby nejsou dobře podchyceny. Výraznou oblastí, kde nejsou dosahovány ideální 

výrobní možnosti strojů je rozhraní výroby mezi velmi malými moduly ozubení a velkými 

moduly ozubení. Z analýzy vyplývá značný počet strojů pro moduly ozubení do velikosti 

1mm a poté od velikosti modulu 4 mm. Tento fakt vytváří slepé místo, které není příliš 

výrobně podchyceno, a to jsou právě stroje pro moduly ozubení od 1 mm do 4 mm. 

Zajímavostí je, že drtivá většina ozubárenských strojů je zaměřena na velkosériovou výrobu 

s vysokou produktivitou, které ovšem nevyhovují oblasti malosériové a prototypové kusové 

výroby, kdy je kladen velký důraz na celkovou změnu výrobních parametrů v co nejkratším 

možném čase. S tím také úzce souvisí rozsah provozních parametrů s širší oblastí výrobních 

možností. 

Mezi hlavními nedostatky, které je možné pozorovat u celé řady strojů je omezená obráběná 

délka. Ta se pohybuje u menších strojů pouze v desítkách milimetrů. Stroje střední třídy sice 

poskytují větší pracovní prostor, ale v případě potřeby výroby ozubení nebo drážkování 

na delší hřídeli je to nedostačující. Další negativním aspektem je velmi omezený maximální 

průměr obráběného polotovaru. Pokud vezmeme v potaz výrobu například ozubených 

řemenic odvalovacím frézováním, tak je nanejvýš vhodné mít možnost výroby větších 

průměrů (nad 150mm). V této rozměrové kategorii se standardizované ozubené řemenice 

přestávají dodávat a jejich výroba je v případě absence odpovídající odvalovací frézky 

technologicky náročná. Z globálního hlediska je velkým problémem běžně dostupných 

ozubárenských strojů jejich malý rozsah použitelnosti, kdy jsou vždy zaměřeny na konkrétní 

produkt.  

 

Na základě provedeného průzkumu trhu je patrný nedostatek meších až středně velkých strojů 

s malými provozními náklady a rozsáhlejšími výrobními možnostmi. Snahou tedy 

je navrhnout stroj, který bude schopen pokrýt širokou oblast výrobních parametrů, bude 

kompaktní a snadno ovladatelný. Není požadavkem zaměřit se na vysoce produktivní stroj pro 

velkosériovou výrobu, ale spíše na stroj, který umožňuje vysoce operativní kusovou 

a malosériovou výrobu.   

 

Hlavním cílem diplomové práce je konstrukční návrh a výroba prototypu plnohodnotného 

CNC stroje na výrobu ozubení. Jasným kontrolovatelným cílem je hotový počítačový 3D 

model včetně návrhového výkresu a fyzicky vyrobený prototyp stroje, který bude schopen 

samostatně pracovat a vyrábět ozubení ve standardní kvalitě. Stroj musí splňovat požadavky 

vztahující se na malé zástavbové rozměry a především jednoduchost obsluhy. Dále pak musí 

být umožněno použití alespoň dvou základních metod výroby ozubení, snadné výměny 

nástrojů a upínání obrobku při zachování požadovaného pracovního prostoru a maximálního 

modulu ozubení. 

 

Důležitým faktem je, že se tato práce bude zabývat pouze konstrukčním návrhem, 

kinematikou a výrobou prototypu celého stroje. Softwarová a elektronická část se řeší externě 

a není zde dopodrobna rozebírána. Technická zpráva týkající se této části je dostupná 

v příloze této práce. 
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4  KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 
 

Již během prvotního návrhu a výběru vyhovujícího koncepčního řešení je nutné počítat 

s několika přesně definovanými komponenty, které budou s nejvyšší pravděpodobností 

použity ve finálním řešení. Hlavním důvodem je realizovatelnost navrženého koncepčního 

řešení, kde je nutné sestavit realistické rozvržení stroje. Prvotní návrhy konstrukce vycházejí 

ze základních parametrů a je nutné respektovat nejrůznější konstrukční aspekty dílčích celků. 

Spadají sem především pohonné jednotky a hotové konstrukční uzly dodávané externím 

výrobcem, které mimo jiné vyžadují specifické umístění komponenty v prostoru, přívod 

ovládacích prvků, kabelů a dostupnost z hlediska pravidelné údržby. To je v případě zkrácené 

životnosti komponenty velmi důležité, jelikož musí být zaručena snadná výměna bez nutnosti 

rozsáhlého zásahu do seřízené mechaniky stroje. 

 

4.1 Návrh kinematického schématu 
 

Důležitým krokem před samotným navržením koncepce stroje je kinematický rozbor 

mechanismu. Zde je potřeba stanovit minimální počet pohybových os a jejich typ pohybu 

(tzn. jestli se má jednat o lineární nebo rotační osu). Tento krok je velmi důležitý pro dosažení 

požadované konfigurace nástroje vůči obrobku. 

Jelikož se ozubení bude vyrábět dělícím nebo odvalovacím způsobem, je nutné rotovat 

s obrobkem i nástrojem současně. V případě odvalovacího frézování je základním 

požadavkem přesně synchronizovaná rotace obrobku a nástroje. Z této teorie tedy vychází 

první dvě rotační osy stroje. Aby bylo možné volně polohovat nástroj vůči rotujícímu 

obrobku, je zapotřebí dalších třech lineárních os. Ty zabezpečí požadovanou polohu nástroje 

vůči obrobku v osách kartézského souřadného systému. Jedním z dalších technologických 

požadavků je možnost výroby šikmého ozubení. Z toho vychází potřeba natočení osy nástroje 

vůči ose obrobku o úhel sklonu zubu. Toto se také týká výroby přímého ozubení odvalovacím 

způsobem, kdy je nutné osu nástroje natočit vůči ose obrobku o úhel sklonu šroubovice 

odvalovací frézy. Tím se doplňuje kinematické schéma o další rotační osu do celkového počtu 

6ti os.  

Z této úvahy tedy vyplývá, že pro požadované možnosti obrábění jsou nutné tři lineární 

posuvové a tři rotační osy, přičemž jedna z rotačních os je tvořena osou nástroje 

ve frézovacím vřetenu. V tomto případě je možné považovat vřeteno za jednu z os stroje, 

jelikož je nutností přesně řídit jeho polohu. 

    

4.2 Návrh koncepce stroje 
 

Pokud se zaměříme na většinu komerčních strojů na ozubení, můžeme si povšimnout toho, 

že se v drtivé většině vyskytuje stále ta stejná koncepce stroje. Ta je v jednoduchosti 

naznačena výše v rešerši na Obr. 9. Spočívá ve vertikálně umístěném obrobku mezi hroty 

a nástroje ve vřetenu na pohyblivém sloupu. Toto uspořádání je zvláště výhodné v případě 

upínání těžkých polotovarů a výrobě ozubení s velkým modulem. Toto ovšem v tomto 

případě nesplňuje specifikace navrhovaného stroje, kdy se navíc jedná o rozměrově náročné 

řešení s neobvyklou polohou osy obrobku. Je zažitým zvykem, že se rotační součásti upínají 

horizontálně a to buď do sklíčidla umístěného na levé straně stroje nebo mezi hroty. 

Horizontální umístění obrobku napomáhá především k lepší orientaci operátora stroje při 

nastavování parametrů obrábění podle přiložené výkresové dokumentace součásti.  

 

Koncepce stroje bude tedy koncipována s horizontálním umístěním osy obrobku a jeho 

polohovací jednotkou na levé straně včetně hlavní upínací části. Mimo jiné toto uspořádání 

4 
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zajistí menší zástavbové rozměry a snadnější přístup operátora jak k obrobku, tak i k nástroji. 

Přístup operátora stroje je u klasické koncepce odvalovacích frézek do jisté míry omezen, 

jelikož při výměně obrobku nebo nástroje je potřeba zasahovat do vzdálených částí stroje.  

 

Již z počátku je jasné, že konstrukce bude rozdělena na dvě části, z nichž první bude tvořena 

nosnou soustavou. Na té budou umístěny všechny komponenty, které se do jisté míry podílejí 

na řezném procesu. Druhou část bude tvořit podpůrný ocelový rám, nebo-li podstava stroje, 

na které bude uložena nosná soustava. Uvnitř této části se bude nacházet elektronika, 

podsystémy stroje, chladící agregát a další drobné části celku. S ohledem na tuto skutečnost 

se koncepční návrhy týkají pouze nosné soustavy a podstava stroje bude řešena v konstrukční 

části již jako samostatný celek pro danou nosnou soustavu. Jako známé rozměry od kterých 

se celý návrh odvíjí jsou maximální velikost polotovaru ø170x300 mm a průměr největšího 

nástroje pro výrobu ozubení/drážkování, který bude použit. Tento průměr je vybrán jako 

největší z řady normalizovaných nástrojů pro krajní velikosti jednotlivých druhů zde 

vyráběného ozubení. Tento průměr odpovídá modulové fréze m2,5 a má velikost ø63 mm. 

 

Pro jednoduchost zobrazení bylo blokově sestaveno několik možných koncepčních variant 

nosné soustavy. Na základě posouzení výrobní složitosti, cenové náročnosti a praktické 

funkčnosti z řady kritérií bude vybrána ideální varianta. Ta se následně konstrukčně 

rozpracuje do podoby kompletního 3D modelu a fyzicky zhotoví do podoby prototypu stroje. 

 

4.2.1 Koncepční návrh varianty 1 

 

Varianta číslo 1 je založena na masivní ploché základně, která bude umístěna na podstavě. 

Obrobková a frézovací část jsou odděleny a umístěny na vlastních vodících plochách. Tyto 

vodící plochy jsou v jedné rovině na základně, což značně usnadňuje její výrobu. Frézovací 

část je tvořena třemi na sebe kolmými lineárními osami a jednou rotační. Lineární osy jsou 

zde označeny jako X, Y, Z a zprostředkovávají libovolné polohování nástroje v pracovním 

prostoru. Rotační osa C, je umístěna na lineární ose Z a zprostředkovává natočení nástroje 

vůči obrobku. Nástrojové vřeteno je integrováno do osy C a má zde umístěn vlastní pohon. 

Obrobková část je v přední části stroje a skládá se z rotační osy A na levé straně a podpůrného 

koníku na straně pravé. Konfigurace stroje je v tomto případě zaosová, což určuje umístění 

nástroje za osou obrobku.  

 

 
Obr. 32 Koncepční varianta 1 
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Výhodou této konfigurace je dobrý odvod třísek při obrábění, snadný přístup k obrobku, tuhá 

konstrukce a její relativně snadná výroba. Naopak značnou nevýhodou jsou velké rozměry 

základny a hmotnost, čímž značně vzrostou náklady na materiál. Další problematickou částí 

se zde jeví pohon osy C, na který zde není dostatek volného místa a musela by se značně 

zvětšit vřetenová část (osa C). To by mělo za následek zvýšení hmotnosti osy a snížení její 

tuhosti. Celá konstrukce varianty 1 sice zajišťuje dobrou tuhost, ovšem celkové uspořádání 

je rozměrné a stroj by měl tak velké zástavbové rozměry. 

 

4.2.2  Koncepční návrh varianty 2 

 

Koncepční návrh varianty 2 vychází z předchozí varianty, přičemž je zachována základna, 

obrobková část a osa X. Hlavním rozdílem je zde řešení os Y a Z, které nejsou na sebe kolmé 

a pohybují se vůči sobě pod jistým úhlem. Toto řešení se převážně používá u soustružnicko-

frézovacích center, kdy je  příčný nebo vertikální pohyb zajištěn současným pohybem obou 

os. Díky nakloněné rovině, po které se pohybuje osa Z, je lépe rozložena hmotnost 

a polohovací ústrojí není tak zatíženo. Navíc se objemově zvětší osa Z, do které bude možné 

integrovat pohon rotační osy C. Je namístě poznamenat, že v předchozí variantě se nástroj 

nacházel v ose rotace osy C, a tím pádem tato osa nebyla namáhána točivým momentem. Ten 

vzniká od působení řezných sil na rameni r, které je definováno jako vzdáleností mezi místem 

řezu a osou rotace osy C. Ta je v případě varianty 2 značná, a to vyžaduje mechanické 

zajištění osy C proti rotaci během obrábění. 

 

 
Obr. 33 Koncepční varianta 2 

 

Výhodou této konfigurace je vznik nového prostoru pro uložení pohonné jednotky osy C, 

snížení silového působení na polohovací mechanismus osy Z, lepší možnosti krytování 

pracovního prostoru než u předchozí varianty a dobrý přístup k obrobku. Naopak většina 

nevýhod zůstává z předchozí varianty, přičemž je zde navíc komplikovaná a cenové náročná 

výroba tvarově složité osy Z. 
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4.2.3 Koncepční návrh varianty 3 

 

Tato varianta v sobě zahrnuje kombinaci předchozích dvou variant a to navíc 

s modifikovanou základnou. Vodící plochy pro obrobkovou a frézovací část již nejsou v jedné 

rovině ale pod úhlem. Obrobková část zůstává ve vodorovné poloze a frézovací je nakloněna 

o jistý úhel směrem nahoru. Tento náklon napomáhá dobrému odvodu odletujících třísek 

z obrábění po skloněném krytování osy X. Tato úprava ovšem značně komplikuje výrobu 

vodících ploch na základně. Ty již nejsou v jedné rovině a budou muset být obráběny na více 

upnutí, což značně prodraží výrobu. Osy Y, Z se vůči sobě opět pohybují pod jistým úhlem 

a principiálně fungují totožně jako u varianty 2. Ovšem vlivem umístění osy Y na nakloněnou 

rovinu dojde ke zvýšenému namáhání jejího polohovacího ústrojí vlivem působení gravitační 

síly. Část jejího působení se rozkládá do axiálního směru této osy a trvale ji zatěžuje. Stejně 

jako u varianty 1 je nástroj umístěn v ose rotace osy C a nevzniká zde za chodu vlivem 

řezných sil točivý moment. Aby byl zachován dosah nástroje v celém pracovním prostoru, 

je nutné vodící plochy jednotlivých lineárních os prodloužit, čímž vzrostou celkové 

zástavbové rozměry. Ze všech navržených variant tato zabírá největší půdorysnou plochu. 

 

 
Obr. 34 Koncepční varianta 3 

 

Výhodou této konfigurace je velmi jednoduché krytování vodících ploch, dobrý odvod 

odletujících třísek včetně procesní kapaliny z částí mechanismu, vysoká tuhost nosné 

konstrukce, dobré rozložení řezných sil a přístup k obrobku. Nevýhodou je opět omezený 

prostor pro umístění pohonné jednotky osy C, velké rozměry a hmotnost, vysoko umístěná 

rotační osa A včetně podpůrného koníku a složitost výroby základny.  
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4.2.4 Koncepční návrh varianty 4 

 

Poslední čtvrtá varianta nevychází z žádné předchozí varianty. Vyznačuje se  především 

nejmenšími celkovými rozměry a nejkompaktnější základnou. Vodící plochy pro obrobkovou 

a frézovací část jsou na základně umístěny ze dvou stran, přičemž obrobková část se nachází 

na horní straně základny a frézovací na zadní straně. Tímto umístěním se značně redukují 

rozměry základny do kompaktního bloku, který je ve výsledku velmi tuhý, ale zároveň 

relativně lehký. Kompaktní rozměry snižují vzdálenosti mezi jednotlivými částmi stroje, a tím 

zvyšuji celkovou tuhost. Osa X se pohybuje podél obrobku a na ní je v kolmém směru 

umístěna osa Y. Na rozdíl od předchozích variant je rotační osa C uložena v bloku osy Y 

a lineární osa Z se pohybuje na rotační ose C. Touto drobnou změnou v návaznosti os se získá 

velký prostor pro pohonnou jednotu rotační osy C, která bude uložena v útrobách osy Y bez 

nutnosti zvětšení jiných částí mechanismu. Osa Z obsahuje frézovací vřeteno, jehož osa 

se nachází nad obrobkem a mimo osu rotace osy C. Stejně jako u varianty 2 zde vzniká točivý 

moment od řezných sil, který je třeba za chodu mechanicky zajistit. 

Z technologického hlediska bude výroba vodících ploch základny náročnější než v případě 

první a druhé varianty, avšak díky kompaktnímu kvádrovitému tvaru základny nevznikne 

problém s upínáním a ustavováním na výrobním stroji. Ostatní osy jsou výrobně velmi 

jednoduché, ovšem krytování tohoto mechanismu bude bezesporu složitější.  

 

 
Obr. 35 Koncepční varianta 4 

 

Nespornou výhodou této konfigurace jsou její malé zástavbové rozměry, robustní provedení 

celé konstrukce, vysoká tuhost a relativně nízká hmotnost. Další z výhod je dostatek volného 

prostoru pro umístění polohovací jednotky rotační osy C a výborný odvod třísek včetně 

procesní kapaliny z pracovního prostoru. Díky horizontálnímu umístění frézovacího vřetene 

nemusí být stroj příliš vysoký a bude velmi dobrý přístup do pracovního prostoru.   

Nevýhodou je zde složitější výroba základny a funkčního krytování pracovního prostoru. Jako 

další z nevýhod se jeví problematické vyjmutí polotovaru z pracovního prostoru, pokud se 

bude frézovací vřeteno nacházet mimo parkovací polohu.   
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4.3 Výběr finální varianty řešení 
 

Základním rozhodovacím kritériem pro výběr ideálního koncepčního stroje je kombinace 

několika aspektů. Především rozměrových, výrobních, funkčních a cenových. Když 

porovnáme jednotlivé varianty z hlediska rozměrů a hmotnostní, tak nejlépe vyhovuje 

varianta číslo 4, kterou následuje varianta číslo 2. Pokud se zaměříme na výrobní a 

materiálové náklady, tak varianta 4 vychází ekonomicky nejlépe. Díky kompaktním 

rozměrům bude nosná soustava vyžadovat menší množství vylévacích hmot (epoxy-granitu) 

při zachování dobré tuhosti. Dále se sníží energetická spotřeba při tepelné úpravě svařované 

konstrukce. Důležitým faktem je možnost výroby základny na běžných obráběcí strojích, kdy 

nebude zapotřebí velkých výrobních strojů jako u ostatních variant. Tím odpadá obtížné 

hledání externích výrobních kapacit, které jsou v této rozměrové kategorii velmi ojedinělé. 

Pokud se na návrhy podíváme z funkčního hlediska, tak u variant 1-3 je velmi dobrý přístup k 

obrobku a jeho upínání. Ovšem nástroj s jeho upínací části se nachází za osou obrobku a v 

případě předem upnutého polotovaru se bude jen velmi těžko vyměňovat. Výměnu bude 

provádět operátor stroje manuálně a kvůli stísněnému prostoru by buď nástroj vůbec vyměnil 

nebo 

v horším případě by se o něj mohl poranit. V případě varianty 4 je díky vzájemné poloze 

nástroje a obrobku jejich snadná výměna zajištěna, přičemž operátor stroje není ničím 

omezen. Horizontálně umístěné frézovací vřeteno snižuje výškový rozměr stroje, přičemž 

čelní otevíratelný kryt pracovního prostoru může být veden více do zadní části. Tím se zvětší 

manipulační prostor pro operátora stroje.  

Poslední částí je posouzení složitost krytování pracovního prostoru. Varianty 2 a 3 poskytují 

velmi dobré proporce pro krytování nakloněné osy X harmonickými krycími měchy. Ovšem 

ostatní konstrukční části os zůstávají odkryté a jsou vystaveny působení odpadních produktů 

z řezného procesu. Krytování pracovního prostoru variant 1 a 4 bude poněkud složitější. Zde 

nelze použít klasické krycí měchy pro jednotlivé osy z důvodu špatného odtoku procesní 

kapaliny na horizontálních plochách. Je nutné zhotovit speciální krytování, které zajistí pohyb 

krytu ve více osách současně, přičemž zakryje všechny osy stroje mimo frézovací vřeteno. 

I přes tyto konstrukčně složitější části, bude krytování pracovního prostoru daleko výhodnější 

než v předchozím případě. Osy stroje nebudou přímo vystaveny abrazivním účinkům 

odletujících třísek a zvýší se tak jejich životnost.     

 

Na základně předchozí úvahy bylo vybráno jako finální koncepční řešení varianta číslo 4. 

Tato koncepce skýtá všechny důležité předpoklady pro efektivní fungování stroje, snadnou 

výrobu nosné soustavy, dobrou tuhost a tlumící vlastnosti. Díky malým rozměrům, rozsahu 

možností obrábění a snadnému ovládání získá stroj postavený na této koncepci nespornou 

výhodu proti konkurenčním strojům této třídy. 
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4.4 Finanční rozvaha 
 

Jelikož jsou již známy proporce stroje včetně předběžného odhadu typu stěžejních 

komponent, tak je namístě zaměřit se i na finanční stránku věci. Důležitou podmínkou 

je dodržení co nejnižších nákladů na výrobu prototypu stroje za současného udržení daného 

standartu kvality provedení. 

Pro předběžný odhad je potřeba stroj rozdělit na dílčí části a u nich stanovit přibližnou cenu 

na základě předpokladu konstrukční složitosti, typu a počtu předběžně vybraných komponent. 

Mechanická i elektronická část je již předem promyšlena. Předpokládá se použití součástí 

a konstrukčních celků vyskytujících se v běžných obráběcích strojích. S cílem udržení 

přijatelných nákladů v případě prototypu se nepředpokládá použití špičkových komponent 

a technologických novinek které se na trhu vyskytují.   

Nutno poznamenat, že většina částí stroje bude vyráběna v technologickém zázemí 

zadavatelské firmy. Náklady na výrobu většiny komponent budou tedy značně nižší než 

v případě výroby třetí stranou. Budou odhadnuty na základě hodinové sazby v zadavatelské 

firmě podle předpokládané hodinové náročnosti výroby. 

 

                Tab. 2 Finanční rozvaha 

 
 

Ceny uvedené v tabulce jsou pouze orientační a v průběhu času se mohou do jisté míry 

změnit. Především to platí pro komponenty zakoupené mimo českou republiku, jejichž ceny 

se odvíjí od aktuálního měnového kurzu. Strop rozpočtu je tedy stanoven na částku 250 000 

Kč, přičemž může být v případě krajní nutnosti navýšen.  
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 5 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 
Výsledné konstrukční řešení mechanické části stroje znázorněné na Obr. 36 níže se skládá z 

několika částí. Hlavním prvkem celé konstrukce je masivní základní nosný rám stroje 

označený pozicí č.2, na který se váží ostatní části mechanismu. V levé horní části je umístěn 

obrobkový vřeteník s horizontální osou rotace. V zadní částí se nachází posuvová soustava, 

která zprostředkovává veškerý pohyb nástroje v prostoru. Skládá se z nástrojového vřetene, 

rotační osy C a tří lineárních posuvových os X, Y, Z. Celý tento celek včetně nosného rámu je 

umístěn na ocelovém podstavci, který tvoří stabilní základnu stroje. V něm jsou dále umístěny 

podsystémy stroje včetně filtrační jednotky a elektrických rozvodů. Podstavec mimo jiné 

vymezuje vhodnou vzdálenost mezi zemí a pracovním prostorem tak, aby tato pozice byla 

dobře přístupná a pohodlná pro operátora stroje. Stroj je ve výsledku kompletně zakrytovaný 

krycími plechy, přičemž pracovní prostor nacházející se v horní části je od zbytku stroje 

oddělen. Přístupný je z přední části přes výklopné průhledné dvířka.  

 

 
Obr. 36 Mechanická část stroje; 1 - obrobkový vřeteník; 2 - základní nosný rám;  

3 - rám podstavce stroje; 4 - posuvová soustava; 5 -  podstavec stroje s podsystémy 

 

 

5 
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5.1 Výpočet základních řezných parametrů 
 

V prvním kroku návrhu je nutné stanovit řezný výkon a z toho se odvíjející silové působení 

generované řezným procesem. Ten slouží pro správné dimenzovaní tělesa vřetene a jeho 

pohonné jednotky. Výpočet výkonu je proveden dle výrobce modulových odvalovacích fréz 

MegaTools dle vztahů: 

 

      
            

          

 

 
kde: P(kW) = řezný výkon [kW]; Mod = velikost modulu ozubení [mm];  

vf = posuv nástroje [mm/min]; Qspez = výkonnostní faktor [cm
3
.min.kW ] 

 
          

 
kde: vf = posuv nástroje [mm/min]; fz = posuv na zub [mm];  

n = otáčky nástroje [min
-1

]; z = počet zubů nástroje [-] 

   
   

 
 
 

 

 
kde: fz = posuv na zub [mm]; hm1 = střední tloušťka třísky [mm];  

a = hloubka řezu [mm]; D = průměr nástroje [mm] 

 

 
Obr. 37 Tabulkové hodnoty pro výpočet řezného výkonu [www.megatools.ru] 
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S ohledem na potřebný řezný výkon a provozní rozsah otáček byl zvolen pro pohon vřetene 

synchronní servomotor o výkonu 1,8 kW s maximálními provozními otáčkami 3000 ot/min. 

Pro dosažení provozních otáček vřetene 1500 ot/mina minimálního potřebného řezného 

výkonu, tak je mezi vřeteno a servomotor vložen převod s převodovým poměrem iv=2. 

Výpočet řezného výkonu je do jisté míry nadhodnocen a jedná se o extrémní stav, který by v 

běžném provozu neměl nastat.   

 

5.2 Nástrojový vřeteník 
 

Nástrojový vřeteník tvoří základní část stroje, od které se dále odvíjí celá konstrukce. Tato 

část se nachází v horní polovině stroje a je poslední pohybovou osou v celém kinematickém 

řetězci. Osa nástrojového vřeteníku se pohybuje po lineárním vedení 

a obsahuje veškeré komponenty potřebné pro správnou funkci frézovacího nástroje. 

Pohyb této části je zde z důvodu kompenzace změny osové vzdálenosti nástroje 

od obrobku při natočení vřeteníku o úhel sklonu zubu obráběného ozubení. Dále pak k 

automatickému nastavení přesné pozice nástroje vůči ose obrobku při jeho výměně. Tato 

funkce značně usnadňuje technologickou přípravu nástrojových držáku, 

kdy odpadá nutnost výroby držáků přesných délek. Vřeteník se na posuvové ose pohybuje v 

rozsahu 0 -100 mm, což pokrývá celý provozní rozsah. Konstrukce hlavní nosné části je 

řešena jako svařenec z ocelových panelů tloušťky 20 mm. Funkční dosedací plochy jsou 

obrobeny až po svaření a technologickém žíhání, čímž 

je zaručena vysoká přesnost a stabilita tohoto celku. 

 

 
Obr. 38 Nástrojový vřeteník; 1 - vřeteno BT30; 2 - nosný rám; 3 - servomotor; 4 - ovládací mechanismus 

nástrojového systému; 5 - vozík HGH20CA; 6 - řemenový převod 
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Přesný pohyb osy zajišťuje lineární kuličkové vedení značky HIWIN, které tvoří 

kombinace vodících kolejnic na ose C a čtveřicí vozíku na vřeteníku. Velikost vozíků 

s kolejnicemi byla volena na základě deformační analýzy tohoto pohybového spojení 

s ohledem na zachování vysoké tuhosti a kompaktnosti konstrukce. Zvoleny byly 

vozíky typu HGH20CA v kombinaci s vodící kolejnicí HGR20. Polohování osy 

zajišťuje broušený pohybový kuličkový šroub v kombinaci s předepnutou maticí 

a krokovým motorem. Tento celek je umístěn na ose C a s nástrojovým vřeteníkem 

je spojen skrze domeček kuličkové matice. 

 

5.2.1 Vřetenová část 

 

Jako frézovací vřeteno bylo zvoleno poháněné vřeteno s upínacím kuželem BT30, 

které je určeno pro výkony do 5 kW a maximální provozní otáčky 6000 ot/min. 

Toto vřeteno obsahuje čtyři vysoce přesná kuličková ložiska, díky nimž výstupní 

hřídel nepřesahuje hodnoty obvodového házení 0,008 mm.  Upínání nástrojového 

držáku je zde řešeno kleštinovým upínačem v tělese vřetene, který je ovládán táhlem 

se sérií talířových pružin vyvozujících upínací sílu. Uvolnění nástrojového držáku se 

provádí stlačením ovládacího táhla směrem do tělesa vřetene silou 2,86 kN. Tato síla 

se odborně nazývá vyhazovací síla a je stanovena výrobcem. Zde je ovšem nutné 

počítat s možným zaseknutím upínacích kuželů nástrojového držáku a hřídele 

vřetene. Z toho důvodu výrobce doporučuje použití ovládací mechanismu, který 

je schopen vyvinou minimálně trojnásobek vyhazovací síly.    

 

 
Obr. 39 Vřetenová část; 1 - vřeteno BT30; 2 - ozubený řemen;  

3 - řemenice servomotoru; 4 - servomotor; 5 - řemenice vřetene 

 

Pohonný servomotor je s vřetenem propojen ozubeným synchronním řemenem 

HTD08M s převodovým poměrem iv=2. Tento druh převodu byl zvolen s ohledem 

na konstrukci vřetene, nízké otáčky a synchronní rotaci obou celků. Velikost a typ 

řemenu je vypočtena ze špičkového točivého momentu pohonného servomotoru 

a maximálních otáček  výpočetním programem firmy Continental ContiTech Suite 

7.4 Obr. 40. Z konstrukčního hlediska byly zvoleny řemenice HTD typu TAPER, 
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které díky svěrnému spojení nevyžadují dodatečné axiální jištění na hřídeli. Průměry 

řemenic byly voleny s ohledem na minimalizaci zástavbových rozměrů. Z tohoto 

hlediska je pohonná jednotka osazena řemenicí s minimálním možným počtem zubů 

v dané rozměrové kategorii a velikost vřetenové řemenice je dopočtena na základě 

požadovaného převodového poměru.  

 

 
Obr. 40 Výpočet řemenového převodu vřetene 

 

Z výpočtu řemenového převodu vyplývá použití řemene CONTI HDT 480-8M-20 

[23] a odpovídajících řemenic s počtem zubů 22 pro servomotor a 44 pro vřeteno. 

Konkrétní typ byl vybrán dle katalogu místního distributora HTD 44-8M-20 a HTD 

22-8M-20 v provedení TAPER s pouzdry pro daný průměr hřídelí. 

 

5.2.2  Ovládací mechanismus nástrojového systému vřetene 

 

Ovládací mechanismu upínací části nástrojového držáku Obr. 41 je tvořen 

hydraulickým válcem se zdvihem 14 mm uloženým na dvou vodících tyčích 

s kuličkovými pouzdry. Ty zajišťují přesné vedení mechanismu a distanční šroub 

zaručí správné ustavení vyhazovače ve volné poloze tak, aby nedocházelo 

ke kontaktu s rotujícími částmi vřetene. Vratné pružiny na vodících tyčích udržují 

na mechanismus na místě v klidové poloze během chodu vřetene.  

Při aktivaci dojde k vymezení vůle mezi pístnicí a ovládacím táhlem, poté se začne 

celý mechanismus pohybovat po vodících tyčí do doby, než dojde k vymezení vůle 

mezi přírubovou maticí a přírubou válce. Poté již celý mechanismus stojí v jedné 

poloze a dochází pouze ke stlačování ovládacího táhla vřetene. Po uvolnění tlaku  

v pracovním prostoru se píst díky pružině ve válci vrací do krajní polohy, načež  

se mechanismus přesune zpět do výchozího stavu.   

 

 



 

 

strana 

48 

 

 

 
Obr. 41 Vyhazovací mechanismus: 1- válec; 2 - píst; 3 - napouštěcí část; 

4 - stavěcí matice; 5 - vodící pouzdro; 6 - řemenice; 7 - ovládací táhlo; 

8 - těleso vřetene; 9 - přírubová matice, 10 - příruba válce, 

11 - vratná pružina 

 

Ovládací síla je stanovena na základě konzervativního doporučení od výrobce  

na hodnotu 12 kN. Vzhledem na tuto sílu a zástavbové rozměry byl zvolen 

hydraulicky ovládaný mechanismus. Pracovní tlak hydraulické kapaliny generuje 

pneumaticko-hydraulický převodník, který je ovládán tlakovým vzduchem  

ze vzduchových rozvodů stroje. Celá soustava hydraulického válce a převodníku  

je navržena tak, aby mohla pracovat již od ovládacího tlaku vzduchu 0,4 MPa. Tato 

hranice byla stanovena s ohledem na možnost poddimenzovaných rozvodů 

stlačeného vzduchu na některých pracovištích. Hydraulický válce má průměr 90 mm, 

který je vypočten na základě maximálního hydraulického tlaku 1,8 Mpa 

generovaného převodníkem. Z důvodu vysokých pracovních tlaků hydraulické 

kapaliny v ovládacím mechanismu byla také provedena výpočetní kontrola celého 

vyhazovacího ústrojí pomocí metody konečných prvků.  

 

 

5.3 Rotační osa C 
 

Konstrukční celek tvořící osu C se nachází mezi nástrojovým vřeteníkem a zbylou 

posuvovou soustavou. Tvoří část, po které se pohybuje nástrojový vřeteník a zároveň 

zprostředkovává natáčení vřetene vůči svislé ose stroje v rozmezí -25˚ ~ +25˚. Tento 

rozsah pokrývá standardní sklon zubu šikmého ozubení s ohledem na zvýšení úhlu 

natočení o úhel sklonu jeho šroubovice nástroje (týká se odvalovací frézy). 

Konstrukčně je řešena jako plný ocelový kus s dvěma navařenými podložkami  

pro vodící kolejnice vřeteníku. Ty jsou použity z důvodu navýšení prostoru mezí 
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osami, kde je umístěn pohybový šroub s maticí, ložiskové domky a pohonná 

jednotka. Ve spodní části se nachází konstrukční celek osy rotace s ozubenou 

řemenicí. Celá osa se proti rotaci zajišťuje mechanickou brzdou v zadní části, díky 

které není kladen takový důraz na tuhost polohovacího ústrojí.  

 

 
Obr. 42 Osa C; 1 - základna; 2 - vodící kolejnice HGR20; 3 - kuličková matice;  

4 - kuličkový šroub; 5 - brzdový kotouč; 6 - krokový motor;  

7 - ozubená řemenice; 8 - náboj křížového ložiska; 9 - lineární enkodér  

 

5.3.1 Posuvová mechanika vřeteníku 

  
Na této ose se nachází většina částí posuvové osy nástrojového vřeteníku, přičemž  

na něm samotném se nachází pouze vozíky. Polohování zajišťuje jednostranně 

axiálně uložený kuličkový šroub průměru 20 mm se standardním stoupáním 5 mm na 

otáčku. Jeho velikost byla volena na základě analýzy tahové a krutové deformace 

s ohledem na dodržení vysoké tuhostí konstrukce. 

Uložení je realizováno dvěma ložiskovými jednotkami. Axiální jištění poskytuje 

ložisková jednotka v zadní části blízko pohonné jednotky. Obsahuje dvojici vůči 

sobě předepnutých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem, které zajišťují přenos 

axiálních sil od nástrojového vřeteníku do zbylé části konstrukce. Velikost a typ 

ložisek vychází z geometrie opracovaných konců kuličkového šroubu, které jsou 

standardizované. Druhý konec je uložen radiálně v jednořadém kuličkovém ložisku.  

Kuličková matice je přírubová typu DFU, což značí dvojité provedení s možností 

nastavení jejího předepnutí. Tím je možné eliminovat veškeré vůle v mechanismu při 
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změně směru pohybu. Stejná koncepce rozložení komponent posuvové mechaniky se 

nachází i na zbylých osách stroje, tudíž nebude dále u každé osy dopodrobna 

rozebírána. 

 

 
Obr. 43 Posuvová mechanika vřeteníku; 1 - vodící kolejnice HGR20; 2 - kuličková matice; 

 3 - domeček kuličkové matice; 4 - axiální ložisková jednotka; 5 - krokový motor;  

6 - pružná spojka; 7 - kuličkový šroub; 8 - radiální ložisková jednotka 

 

S přihlédnutím na charakter pohybu vřeteníku byl pro pohon osy zvolený krokový 

motor. Jeho výkon byl vypočten z pasivních odporů vznikajících od předepnutí 

kuličkové matice, odporů v lineárním vedení a v závislosti na urychlování hmoty 

vřeteníku při rozběhu. Na základě tohoto výpočtu byl vybrán krokový motor typu 

SX23-1414 s přírubou NEMA23 a statickým kroutícím momentem 1,4 Nm. 

 

5.3.2 Ložisková jednotka osy rotace  

 

Díky koncepci a umístění nástrojového vřeteníku vznikají od jeho pohybu a řezného 

procesu síly, které tuto osu značně zatěžují. Aby byla zachovaná dostatečná tuhost 

spojení a zároveň  malé zástavbové rozměry, bylo pro přenos sil zvoleno jedno velké 

křížové ložisko s válivými elementy. Díky velkému počtu těchto elementů 

válečkového tvaru a jejich liniovému kontaktu, je tento typ ložiska schopen přenášet 

značné axiální a radiální síly, a to včetně klopných momentů při zachování vysoké 

tuhosti. Z konstrukčního hlediska toto ložisko pracuje samostatně a může být 

uloženo v těsném prostoru. Z technologického hlediska jsou na jeho montáž kladeny 

vysoké nároky a je nutné dodržet základní  konstrukční zásady. 

 

 
Obr. 44 Způsoby montáže křížového ložiska BYC [www.lybybearing.com] 
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Vybráno bylo křížové ložisko typu NRXT10020UUCCO/P5 se základními rozměry 

100x150x20 mm od výrobce BYC. Velikost byla zvolena s ohledem na rozměry osy 

Y, která tvoří základnu pro montáž ložiskového pouzdra a úlovou tuhost ložiska tak, 

aby při radiálním zatížení nástroje nedocházelo k nežádoucímu posunu jeho 

koncového bodu mimo dovolené toleranční pásmo. Ložisko je uloženo za vnější 

dělený kroužek v ocelovém pouzdru o průměru 200 mm, jehož velikost vychází 

ze vztahu pro výpočet minimální tloušťky stěny dle výrobce:  

 

Ts  > (( Dl - dl ) / 2  ) x 0,6 [mm] 

 
; kde: Ts = síla stěny [mm]; Dl = vnější průměr ložiska [mm]; dl = vnitřní průměr ložiska [mm] 

 

Pouzdro je k nosné soustavě připevněno pomocí dvanácti vysoko pevnostních šroubů 

M6 se zápustnou hlavou. Dosedací plocha pod ložiskem je opatřena čtyřmi 

závitovými otvory, aby bylo možné v případě nutnosti ložisko demontovat. Ve stěně 

pouzdra je dále umístěna maznička, aby bylo zajištěno pravidelné doplňování 

maziva.  

Ve vnitřním kroužku ložiska je umístěn náboj,  na kterém je upnuta osa C. Střed 

náboje je opatřen vodícím otvorem, aby jej bylo možné přesně ustavit vůči základně 

osy C. Ložisko je jak v pouzdru, tak v náboji zajištěno pomocí dvojice přírub, jejichž 

rozměry vycházejí z výpočtu minimálních tloušťky doporučené výrobcem. 

 

Tp = ( B x 0,5 ) x 1,2 [mm] 

 
; kde: Tp = výška upevňovací příruby [mm] ; B = tloušťka ložiska [mm] 

 

Počet upevňovacích šroubů všech částí je určen dle tabulkové hodnoty pro danou 

velikostní třídu ložiska.  

 

 
Obr. 45 Ložisková jednotka osy rotace; 1 - náboj ložiska; 2 - pouzdro ložiska;  

3 - křížové ložisko; 4 - rotační enkodér; 5 - příruba náboje; 6 - příruba pouzdra 
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Tento celek je dále ve spodní částí osazen rotačním enkodérem ZSP-3806 s 

rozlišením 20000 P/R, jehož příruba je s pouzdrem ložiska spojena distanční 

válečkem. Přenos rotačního pohybu mezi nábojem a enkodérem je řešen pružnou 

hřídelovou spojkou. 

 

5.3.3 Pohon rotační osy C 

  

Pohon osy C je realizovaný synchronním řemenovým převodem s profilem HDT 

a celkovým převodovým poměrem ic=10. Jelikož pohon slouží pouze k natočení osy 

o požadovaný úhel, tak není kladen žádný nárok na jeho tuhost. Přesnost polohování 

zajišťuje zpětnovazební řízení, které pracuje s hodnotami poskytovanými absolutním 

rotačním enkodérem. Ten se spojen přímo s polohovanou osou, čímž je zaručena 

přesnost snímání. Velikost hlavní řemenice je stanovena dle rozměrového 

odstupňování vůči ložiskové jednotce osy C. Velikost řemenice pohonné jednotky 

byla dopočtena z požadovaného převodového poměru ic s ohledem na minimální 

počet možný zubů. Jako pohonná jednotka byl vybrán krokový motor  typu SX23-

1414, jehož výkon byl vypočten na základě zrychlení pohybových hmot rotační osy 

při rozběhu a převodového poměru ic . Profil řemenice byl zvolen HTD05M jako 

kompromis snadné výroby hlavní řemenice a dostatečného počtu zabírajících zubu 

na řemenici pohonné jednotky. Šířka řemene byla stanovena za základě přenášeného 

točivého momentu podle výpočtového programu ContiTech Suite 7.4  na hodnotu 9 

mm. Napínání řemenu  je řešenou stavitelnou napínací kladkou, která je součásti 

domku pohonné jednotky.      

 

 

 
Obr. 46 Pohon osy C; 1 - ozubená řemenice; 2 - napínací kladka; 3 - řemenice pohonu;  

4 - krokový motor; 5 - ozubený řemen; 6 - ložisková jednotka osy rotace 
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5.3.4 Zajištění osy C proti rotaci  

 

K zajištění osy C vůči rotaci během obrábění slouží hydraulická čelisťová brzda 

umístěná na nástavci osy Y. K samotnému zajištění osy C dochází aktivací 

pneumaticko-hydraulického převodníku v podsystémech stroje, který vygeneruje 

hydraulický tlak pro brzdový třem. Dvojice pístů brzdového třmenu přitlačí brzdící 

disk k dosedací ploše na pevné části osy Y, a tím jej pevně zajistí proti posunutí.   

Ve výchozím stavu je brzda odblokovaná a před spuštěním obrábění dojde k její 

aktivaci. Po celou dobu obrábění je aktivní a zamezuje tak pootočení osy vlivem 

řezných sil. Brzdná síla je na osu C přenášena skrze tenký nerezový brzdový disk. 

Hydraulický okruh je mimo jiné doplněn o tlakový senzor, který kontroluje správnou 

funkci brzdy. Pokud by řídící systém zaznamenal anomálii v tlakovém okruhu, tak 

okamžitě zastaví chod programu, deaktivuje brzdný okruh a spustí varovné hlášení. 

 

 
 

Obr. 47 Zajištění osy C proti rotaci; 1 - hydraulická brzda; 2 - brzdový kotouč;  

3 - základna osy C; 4 - základna osy Y; 5 - distanční blok 

 

5.4 Posuvová osa Y 
 

Tato osa tvoří největší celek z posuvových os a propojuje mechanické části 

nástrojového vřetene s částí základního nosného rámu. Z konstrukčního hlediska 

je složena z ocelových výpalků tloušťky 20 mm, které jsou svařeny do podoby 

nosného rámu. Na dosedacích plochách přesných komponent je ponechán přídavek 

na dodatečné obrobení tak, aby byla docílena přesná geometrie tohoto celku. 

Celý nosný rám je vyplněn směsí epoxy-granitu, který značně zvyšuje tuhost tohoto 

rozměrného dílce a pomáhá tlumit vibrace. Uvnitř nosného rámu jsou zality jamky 

a potrubí pro vedení kabelů od rotačního enkodéru osy C a její pohonné jednotky. 

Přesné složení epoxy-granitové směsi bylo po odborné konzultaci dodáno 

specializovaným výrobcem. Stejná směs je použita i v případě výplně základního 

nosného rámu. Na čelní straně jsou umístěny čtyři přírubové vozíky lineárního 

vedení. Jejich velikost byla zvolena na základě tuhostní analýzy od silového 

působení vyvozeného hmotností všech předcházejících os a sílovým působení od 

nástroje. Z konzervativního hlediska byly vybrány vozíky s vodícími kolejnicemi 

velikosti 30 mm z katalogu firmy HIWIN. Konkrétně přírubové vozíky HGW30CC s 

kolejnicí HGR30R.   
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Obr. 48 Osa Y; 1 - ložisková jednotka osy rotace C; 2 - příruba hydraulické brzdy; 

 3 - nosný ocelový rám; 4 - přírubový vozík HGH30; 5 - pohon osy C 

 

5.5 Posuvová osa X 
 

Osa X je poslední spojnicí mezi posuvovou soustavou a základním rámem stroje. 

Přes tuto osu je přenášeno veškeré zatížení od posuvových os. Z tohoto hlediska 

ji tvoří masivní základna z plné ocelové desky, na kterou jsou přivařeny podložky 

vodících kolejnic. Ty slouží jako distanční podložka pro vytvoření prostoru 

pohybovému šroubu, ale zároveň se chovají jako stojina, přičemž celou osu značně 
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zpevňují. V této části jsou také umístěny veškeré komponenty posuvové osy Y mimo 

její přírubové vozíky.  

 

 
Obr. 49 Osa X; 1 - krokový motor; 2 - základna osy X; 3 - přírubový vozík HGH30;  

4 - vodící kolejnice HGR30; 5 - kuličkový šroub; 6 - kuličková matice; 7 - lineární enkodér 

 

Z hlediska značné osové síly je zde volen kuličkový šroub o průměru 25 mm a 

stoupání 5 mm. Jeho kontrola byla provedena pomocí tahové a krutové deformační 

analýzy metodou konečných prvků. Dále byla provedena kontrola numerickým 

výpočtem 

na vzpěr a životnost. Potřebný výkon pohonné jednotky byl vypočten z inverzní 

kinematiky pomocí výpočetního softwaru MSC ADAMS. Zde byl vytvořen 

kinematický model této osy na základe fyzikálních vlastnosti z 3D modelu 

a požadované dynamiky pohybu. Pohybový šroub je uložen ve dvou ložiskových 

jednotkách, přičemž axiálně je jištěn trojicí kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem 

ve spodní části posuvové osy. V horní části je šroub uložen v ložiskové jednotce s 

jedním radiálním ložiskem. Velikost ložisek stanovuje standardní odstupňování 

průměru na opracovaných koncích kuličkového šroubu. Přenos axiálních sil mezi 

osami je zprostředkován dvojitou předepnutou kuličkovou maticí, která zvyšuje 

tuhost a přesnost polohování.    
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Obr. 50 Detail plynové vzpěry osy X 

Pro ulehčení samotné pohonné jednotce jsou mezi pohyblivými částmi os X a Y 

vřazeny dvě plynové vzpěry Obr. 50Obr. 50 Detail plynové vzpěry osy X, které 

nadlehčují pohyblivou část osy Y. Plynové vzpěry byly zvoleny na základě celkové 

výpočtové hmotnosti všech částí interagující s touto pohybovou osou a rozsahu jejího 

pohybu. Byla zvolena dvojice plynových vzpěr o zdvihu 180 mm generující 

celkovou sílu 1600 N. 

 

5.6 Výpočet posuvové soustavy 
 

5.6.1 Modální analýza posuvové soustavy 

 

Modální analýza byla prováděna u posuvové soustavy z důvodu její náchylnosti ke 

kmitání, která je daleko výraznější než u základního nosného rámu nebo 

obrobkového vřeteníku. Tato část se pohybuje po robustní základně stroje a je 

nejkritičtější částí soustavy. Konečný simulační model vychází z finálního CAD 

modelu, který byl pro výpočet značně zjednodušen. Toto zjednodušení spočívalo v 

odstranění všech součástí, které nezasahují výrazným způsobem do nosné struktury a 

dále v odstranění všech děr pro šrouby, samotných šroubů a zaoblení rohů. Tyto 

prvky mají zanedbatelný vliv na výsledek simulace. Do simulace vstupuje model v 

podobě dvou samostatných celků. První tvoří všechny ocelové díly spojené do 

jednoho celku a druhý epoxy-granitová výplň osy Y. Tyto dva celky jsou spojeny 

kontaktem zabraňující jejich posuv a oddělení. Dalšími kontakty jsou pevné spojení 

mezi drahami kuliček ve vozících osy X a okolním prostředím, přičemž je povolen 

posuv v ose vozíku. Toto spojení napodobuje pohyb posuvové soustavy po 

základním nosném rámu. Axiální pohyb soustavy v ose vozíků byl zamezen ideální 

vazbou v místě domku kuličkové matice. Do výpočtu dále vstupují gravitační účinky 

působící na soustavu a zatížení od řezných sil v oblasti vřetenového kužele. 

Průměrná velikost prvků sítě byla zvolena jako 0,025 zlomek délky ohraničujícího 

kvádru s minimální velikostí 0,05 jako zlomek průměrné velikosti, přičemž nebyly 

vytvářeny zakřivené prvky sítě. Při výpočtu bylo vytvořeno prvních šest vlastních 

tvarů, které jsou vyobrazeny níže.   
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Obr. 51 Vlastní tvary; a) - 215Hz; b) - 258Hz; c) - 383Hz; d) - 444Hz; e) - 480Hz; f) - 556Hz 

 

 

Pro snadnější vyhodnocení výsledků byla sestavena tabulka s provozními otáčkami 

všech rotačních částí, které svým nevyvážením generují budící frekvence. Pokud se 

tyto budící frekvence blíží k vlastním frekvencím celé soustavy, pak může dojít k 

jejímu nekontrolovatelnému rozkmitání a ztrátě stability. Tomuto stavu je nutné se 

vyhnout a posunou vlastní frekvence soustavy mimo ty budící. 
Tab. 3 Tabulka budících frekvencí od rotačních částí 

 
 

Z výsledků simulací je na první pohled patrné, že se vlastní frekvence posuvové 

soustavy pohybují od hodnoty přibližně 215 Hz směrem výše. Pokud srovnáme 

výsledky s tabulkou možných budících frekvencí, tak ty se nacházejí hluboko pod 

touto hodnotou a nijak nenaruší stabilitu celé soustavy. Nejvýrazněji se projevuje 

kmitání kolem frekvence 480 Hz, kdy se značně vychyluje ze své pozice upínací 

kužel nástrojového vřetene ve všech osách. Tento vlastní tvar je nekritičtější z celé 

řady vykreslených vlastních tvarů a je nutné s jeho frekvenční oblastí počítat při 

volbě řezných parametrů v řídícím programu stroje.  
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Obr. 52 Pátý vlastní tvar při 480 Hz 

 

Při vykreslení dalších vlastních tvarů dospějeme k tomu, že od frekvence přibližně 

500 Hz začínají kmitat pouze dílčí části, ale celá posuvová soustava zůstává v klidu. 

Tento fakt je důležitý z hlediska budících frekvencí generovaných záběrem 

jednotlivých zubů frézovacího nástroje, které jsou daleko vyšší než budící frekvence 

generované samotnou rotací nástrojového vřetene. Většina těchto frekvencí se 

nachází mimo kritické vlastní frekvence a posuvovou soustavu je tedy možné v 

tomto ohledu považovat za stabilní.  

 

5.6.2 Kontrola lineárních vedení 

 

Na základě napěťové analýzy byly zjištěny reakční síly v jednotlivých vozících 

lineárního vedení, které jsou vypsány v tabulce níže. Při analýze byly započteny také 

síly od řezného procesu včetně setrvačných účinků při rozběhu os. V tomto případě 

se nehledí na bezpečnost celé soustavy, ale především na její tuhost. Při dimenzování 

lineárních vedení na dané zatížení s malou bezpečností by došlo k výraznému snížení 

tuhosti, a tím k vyšším deformacím posuvové soustavy. To má za následek nestabilní 

chod vřetene a rychlé opotřebování frézovacích nástrojů.  
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Tab. 4 Reakce ve vozících lineárního vedení 

 
Obr. 53 Schéma označení vozíku 

 
Tab. 5 Statický moment lineárního vedení [36] 

 
V porovnání s parametry únosnosti lineárních udávaných výrobcem je patrné, že je 

lineární vedení značně předimenzované z hlediska bezpečnosti, ale tato skutečnost u 

obráběcího stroje především nasvědčuje vysoké výsledné tuhosti vedení a jeho 

minimálním deformacím. To zapříčiní výrazné zvýšení tuhosti polohovacího ústrojí a 

především malé deformace pod zátěží řeznými silami. Výsledkem je vyšší přesnost 

polohování a stabilnější chod stroje.  
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5.6.3 Výpočet pohonných jednotek  

 

Při návrhu pohonných jednotek posuvových os bylo využito výpočtu nepřímé úlohy 

dynamiky v simulačním prostředí MSC Adams. Byl použit již hotový a ověřený 

simulační model stolu portálové frézky, který byl vypracován v rámci bakalářské 

práce "Simulační ověření dynamického chování portálového obráběcího stroje" [32].  

Model sice graficky nereprezentuje simulovanou posuvovou osu, ale z 

kinematického a dynamického hlediska se chová vždy stejně jako aktuálně počítaná 

osa. Před každým výpočtem byl model aktualizován o hmotnosti a momenty 

setrvačností rotačních částí konkrétní osy. Charakter pohybu zůstává pro všechny osy 

stejný. Pohybový diagram byl složen z možných pracovních cyklů mechanismu a 

znázorňuje jej graf na Obr. 54. Obsahuje rozběhy z nulové rychlosti, chod konstantní 

rychlostí a brzdění. Zadavatelem byly stanoveny požadavky na minimální 

dosažitelné zrychlení os 0,5 g a maximální rychlosti os 5 m/min, které byly splněny. 

 

 
Obr. 54 Průběh pohybu osy 

 

Výpočet byl proveden opakovaně pro každou posuvovou osu zvlášť, přičemž po 

každém výpočtu byl vykreslen průběh potřebného točivého momentu motoru. Tyto 

průběhy jsou znázorněny na grafech níže v závislosti na čase.   

 

 
Obr. 55 Průběh točivého momentu motoru osy X 

 

 



 

 

strana 

61 

 
Obr. 56 Průběh točivého momentu motoru osy Y 

 

 
Obr. 57 Průběh točivého momentu motoru osy Z 

 

Na základě výsledků simulací bylo rozhodnuto o použití trojice krokových motorů 

jako hlavních pohonných jednotek posuvových os. Toto rozhodnutí vychází z 

dobrého poměru cena/výkon při zachování požadované dynamiky pohybu. S 

ohledem na nutnost výkonové rezervy u krokových motorů byly pro osy X a Y 

zvoleny motory řady SX34-5010 a pro osu Z motor řady SX23-2727 od firmy 

Microcon. Pro případ zvyšování nároků na dynamiku pohybu je uložení motorů 

navrženo s ohledem na jejich normalizované příruby, které zajišťují montážní 

kompatibilitu i s jinými pohonnými jednotkami.  
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5.7 Základní nosný rám stroje  
 

Základní rám tvoří hlavní nosný prvek celé konstrukce stroje. Jsou na něj kladeny 

vysoké nároky na tuhost, ale zároveň díky velkým rozměrům také na hmotnost. 

Na základní rám je v horní části připevněn vřeteník se servopohonem a podpůrný 

koník. Na zadní straně se nachází posuvová mechanika osy X včetně pohonné 

jednotky a lineárního optického pravítka pro zpětnovazební polohování. Celá tato 

část je umístěna na podstavci, ve kterém jsou umístěny veškeré podsystémy stroje. 

 

 
Obr. 58 Základní nosný rám stroje; 1 - harmonická převodovka vřetene; 2 - servomotor; 

 3 - krokový motor; 4 - vodící kolejnice HGR30; 5 - obrobkový vřeteník; 6 - kuličkový šroub; 

 7 - nosný rám; 8 - lineární enkodér; 9 - koník; 10 - vodící kolejnice HGR15 

 

Z konstrukčního hlediska je nosný rám tvořen ocelovými panely, které jsou 

dohromady svařeny. Zbylý objem uvnitř nosného rámu je vyplněn směsí epoxy-

granitu, který zvyšuje tuhost rámu a napomáhá k tlumení vibrací. Horní část 

konstrukce tvoří dno pracovního prostoru, které je navrženo pro snadný odvod 

odpadu z řezného procesu. Ten je odváděn průchozím otvorem uprostřed základny 

mimo pracovní prostor směrem dolů do podstavy, kde je umístěno filtrační zařízení 
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se zásobníkem procesní kapaliny. V levé části je umístěn obrobkový vřeteník, který 

dosedá na dvě navzájem kolmé pracovní plochy, čímž je zaručeno přesné ustavení. K 

rámu je poté připevněn sadou vysokopevnostních šroubů. Ve stejné výškové úrovní 

jako je dosedací plocha vřeteníku se nachází také dosedací plochy lineárního vedení 

koníku. Všechny tyto plochy jsou navrženy s ohledem na výrobu na jedno upnutí a 

dokončují se současně. Tím je docílena souosost osy vřetene a vedení koníku. 

Dosedací plochy lineární vedení osy X jsou orientovány kolmo vůči plochám v části 

vřeteníku.  

 

5.7.1 Obrobkový vřeteník 

 

Obrobkový vřeteník tvoří samostatný celek, který je na nosném rámu ustaven 

v dosedacích plochách a přišroubován čtveřicí šroubů. Jeho konstrukci tvoří 

žebrovaná struktura z ocelových výpalků tloušťky 15 mm se základnou tloušťky 20 

mm. Všechny kusy jsou svařeny do jednoho robustního celku. Středem vřeteníku 

vede dvojice tlustostěnných ocelových trubek, které zvyšují tuhost dílce a propojují 

jednotlivá žebra. 

 

 
Obr. 59 Obrobkové vřeteno; 1 - harmonická převodovka; 2 - servomotor; 3 - těleso vřeteníku 

 

Přesné polohování obrobku zajišťuje harmonická převodovka v kombinaci 

se synchronním servomotorem. Její hlavní výhody vůči ostatním typům převodovek 

tví v její jednoduchosti, nulové vůli během celé doby životnosti, vysoké přesnosti 

a spolehlivosti. Z konstrukčního hlediska to jsou malé rozměry, vysoký přenášený 

kroutící moment, účinnost a vysoká torzní tuhost. Harmonické převodovky jsou 

standardně vybaveny křížovým ložiskem na výstupní hřídeli, tudíž samy o sobě 

mohou nést plné zatížení.  
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Pro pohon byl zvolen synchronní servomotor o výkonu 1,8 kW, který vychází 

z výpočtu inverzní kinematiky, kdy je potřeba uvést do pohybu hmotnosti rotačních 

částí s daným úhlovým zrychlením. Otáčky servomotoru jsou vypočteny z maximální 

požadované úhlové rychlosti obrobku s ohledem na převodový poměr vřazené 

převodovky. Na základě výpočtu byl zvolen servomotor s maximálními otáčkami  

3000 ot/min. 

 

5.7.2 Koník 

 

Druhým upínacím prvkem obrobku je zde podpůrný koník pohybující se proti 

obrobkovému vřetenu na vlastním lineárním vedení šířky 15 mm. Slouží zde jako 

druhý podpůrný bod při upínání dlouhé součásti nebo jako sdružený v případě 

upínání mezi hroty. Konstrukce koníka je rozdělena na dvě hlavní části. První částí je 

základová deska, která je spojena s čtveřicí vozíků HGH15 a dvojicí pneumatických 

brzdících bloků. Ty jsou ve výchozím stavu aktivní díky vestavěným pružinám a drží 

celou soustavu pevně na jednom místě. Přivedením tlakového vzduchu se uvolní a se 

základnou koníku je možné volně pohybovat po kolejnicích. Na základové desce se 

nachází těleso koníku tvořené svařovanými ocelovými panely, které jsou zality 

epoxy-granitem. V centrální části se nachází těleso s pinolou, ve které je vnitřní 

upínací kužel MORSE 3 s vyhazovacím trnem. Díky samostatné základové desce je 

možně použít několik tvarových a konstrukčních řešení tělesa koníku. Pro prototyp 

stoje byly navrženy dvě konstrukční řešení, které počítají s ruční nebo hydraulickým 

vysouváním pinoly koníku. S koníkem může obsluha pohybovat buď ručně nebo ve 

variantě s vyšším stupněm automatizace za pomoci přídavného pneumatického válce 

umístěného mezi kolejnicemi koníku. 

 

 
Obr. 60 Podpůrný koník - hydraulická verze; 1 - těleso koníku; 2 - základová deska; 3 - přívod 

ovládacího tlaku; 4 - vozík HGH15; 5 - brzdící blok; 6 - pinola s otočným trnem 
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5.8 Podstava stroje 
 

Podstavec stroje tvoří základnu celku na níž je umístěna nosná soustava stroje s 

posuvovými osami. V jeho útrobách se nachází veškeré podsystémy stroje jako jsou 

například vzduchové rozvody, filtrační jednotka procesní kapaliny, pneumaticko-

hydraulické převodníky, centrální mazací systém, rozvodná skříň elektroinstalace 

a řídící elektronika. Podstavec tvoří svařovaný ocelový rám dutých jeklových profilů 

průřezu 60x40x3 mm a 40x40x3 mm. Jeho konstrukce byla optimalizována pomocí 

výpočtu metodou konečných prvků z hlediska minimalizace deformací a dále byla 

provedena jeho modální analýza. V rámci modální analýzy byla provedena kontrola 

vlastních frekvencí celé soustavy, aby nedocházelo k celkovému rozkmitu.     

 

 
Obr. 61 Podstavec stroje 

Výpočet byl zaměřen pouze na rámovou konstrukci, kdy zatížení simuloval výrazně 

zjednodušený model nosné soustavy se stejnými fyzikální vlastnosti jako reálný 

model. Do simulace byly mimo gravitační účinky zahrnuty i boční a vertikální síly, 

které vznikají při rozběhu a brzdění posuvové soustavy. Do výpočtu byla 

nadefinována dvojice kontaktů, které reprezentují pevné spojení nosné soustavy s 

podstavcem a dále spojení podstavce se zemí s možností posuvu bez oddělení.  

 

 
Obr. 62 Deformační analýza podstavy 

 

Z výsledků simulací byly odvozeny konstrukční úpravy vzájemného navázání profilů 

rámové konstrukce, jejich průřezu a uložení stavěcích nožek.  
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V přední části podstavce se systém filtrační jednotky, který se ke stroji připojuje 

pomocí dvojice elektrických kabelů a tlakového kapalinového vedení pomocí 

rychlospojky. Hlavní sběrná nádoba na třísky se nachází přímo pod odpadním 

svodem. Ve střední části na perforovaném panelu jsou umístěny podsystémy stroje. 

Ty se skládají z okruhu přívodu vzduchu s jeho regulační a filtrační jednotkou, série 

elektromagnetických vzduchových ventilů, dvojice pneumaticko-hydraulických 

převodníku a automatické mazací jednotky. V zadní části se nachází rozvodná skříň s 

elektronickými komponenty. Ta je k podstavě přišroubována za spodní část přes 

antivibrační desku, která tvoří první stupeň ochrany citlivé elektroniky před 

nežádoucími vibracemi.     

 

 
Obr. 63 Systémy stroje; 1 - rám podstavce; 2 - filtrační jednotka; 3 - centrální mazací systém; 

 4 - rozvodná skříň elektroniky; 5 - panel s podsystémy stroje 
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5.9 Odpadní soustava pracovního prostoru 
 

O odvod třísek z pracovního prostoru se stará šnekový dopravník umístěný podél 

celé jeho spodní části, který se skládá ze dvou polovin s opačně orientovaným 

stoupáním závitu. Při jeho rotaci dochází ke shrnování třísek směrem k jeho středu, 

kde je umístěn odpadní svod vedoucí pod nosnou soustavu stroje do filtrační 

jednotky. Pohon zajišťuje malý asynchronní motor o výkonu 180 W v kombinaci s 

jednostupňovou šnekovou převodovkou umístěnou v krajní části stroje. 

 

 
Obr. 64 Odvod třísek; 1 - odpadní svod; 2 - šnekový dopravník;  

3 - obrobkové vřeteno; 4 - nástrojové vřeteno 

 

Filtrační jednotka je umístěna uvnitř podstavy stroje pod nosnou soustavou a tvoří 

samostatnou jednotku. V základu se skládá ze dvou hlavních částí. V horní části se 

nachází odnímatelná plastová sběrná nádoba s primárním filtrem, která slouží k 

zachycení větších částic. Ta je usazena na nerezové sedimentační nádobě o objemu 

20 l, ve které se shromažďuje procesní kapalina. Také se v této části nachází 

sekundární filtr pro odstranění jemných částic. Filtrační jednotka je osazena strojním 

čerpadlem o výkonu 350 W, které dopravuje procesní kapalinu zpět do pracovního 

prostoru. Okruh s kapalinou je monitorován snímačem průtoku a výšky hladiny v 

nádrži. Celá sestava je opatřena čtyřkolovým podvozkem, kdy po otevření předních 

dvířek stroje je možné celek jednoduše vysunout a nezávisle vyčistit.  

 

 
Obr. 65 Filtrační jednotka; 1 - sběrná nádoba; 

 2 - sedimentační nádoba; 3 - strojní čerpadlo 
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5.10 Rozvodná skříň 
 

Rozvodná skříň tvoří samostatný celek, který je vyroben z ocelového plechu tloušťky 

1mm. Víko skříně je odnímatelné a je opatřeno čtyřmi západkami v rozích a těsnící 

gumou po obvodu. Víko také obsahuje dvojici ventilátorů se vzduchovými filtry, 

které zajišťují přívod chladného a odvod teplého vzduchu od elektrických 

komponent. Skříň je po obvodu opatřena kabelovými průchodkami, které zajišťují 

bezpečný průchod elektrických kabelů skrze stěnu a zároveň zamezují vniku nečistot. 

Ve spodní části skříně se nachází drivery pohonných jednotek s odrušovacími filtry a 

napájecí zdroj. V levé horní části je umístěna přívodní silová část s proudovým 

chráničem, pojistkami a několika stykači. Jsou zde také umístěny napájecí zdroje 

jednotlivých napěťových úrovní. V pravé horní části je umístěna řídící interpolační 

deska s arduinem. Všechny komponenty jsou umístěny na normalizovaných DIN 

lištách a propojovací kabely jsou mezi jednotlivými komponentami vedeny v 

pastových kabelových žlabech.  

 

 
Obr. 66 Rozvodná skříň 

 

Elektronika stroje je zapojena podle následujícího schématu, které bylo předmětem 

řešení diplomové práce s názvem "Software pro zpracování dat a řízení CNC 

obráběcího stroje" [34]  v rámci mezifakultní spolupráce. 

 

 
Obr. 67 schéma zapojeni elektroniky stroje 
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5.11  Tvarové řešení  

 
Tvarové řešení krytování stroje bylo vytvořeno ve spolupráci s oddělením 

průmyslového designu, kde bylo vyhotoveno několik konceptů tvarového řešení. 

Výsledné tvarové řešení klade důraz na současné trendy v oblasti strojírenství a 

vyznačuje se výraznou středovou částí, která je vsazena mezi bočními panely s 

prolisy. Tyto prolisy opticky rozdělují boční stěny a zvýrazňují pracovní prostor. 

Horní část s pracovním prostorem je od spodní části stroje oddělena světelným 

pruhem vedoucím po celém obvodu stroje. Ten mimo jiné slouží jako signalizační 

maják sdělující aktuální stav řídícího systému. Výrazným prvkem v čelní části jsou 

výklopná dvířka, které zakrývají prostor filtrační jednotky a zajišťují k ní snadný 

přístup. Celý pracovní prostor je zakryt velkým průhledným víkem z polykarbonátu, 

který obsluze poskytuje snadnou vizuální kontrolu chodu stroje. Z levé strany víka 

pracovního prostoru se pak nachází dotykový displej řídícího systému stroje. 

 

 
Obr. 68 Tvarové řešení 
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5.12 Krytování stroje 
 

Krytování stroje tvoří ocelové plechy o tloušťce 1mm s komaxitovou povrchovou 

úpravou. Skládá se z několika celků, které jsou sešroubovány do jednoho celistvého 

kusu. Jednotlivé spoje jsou vyplněny těsnícím tmelem za účelem uzavření spár a 

snížení přenosu vibrací mezi jednotlivými kusy. Krytování je zavěšeno na podpůrné 

konstrukci spojující celek s rámem stroje. V místě kontaktu s víkem pracovního 

prostoru jsou vytvořeny lemy, které zabraňují odletujícím třískám proniknout až k 

těsnící vrstvě a poškodit ji. Zadní strana krytování tvoří samostatnou část, kterou lze 

v případě potřeby snadno odejmout a zpřístupnit tak mechaniku stroje. Dvířka 

filtrační jednotky se vyklápí směrem nahoru po pákovém mechanismu, přičemž v 

otevřené poloze je drží dvojice plynových vzpěr. 

 

 
Obr. 69 Krytování stroje 

 

Vnitřní oddělení pracovního prostoru od mechaniky stroje zajišťují lamelové 

teleskopické kryty z nerezového oceli o tloušťce 0,8 mm. Jednotlivé lamely jsou 

opatřeny břitovým těsněním a pohybují se po sobě za pomoci lineárního vedení. 

Jejich plynulý chod při vysouvání zajišťuje nůžkový mechanismus ze zadní strany 

každého segmentu lamel, který celek spojuje. Veškeré lamely jsou navrženy s 

ohledem na minimální spádový úhel, po kterém procesní kapalina volně steče do 

sběrného žlabu.   
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5.13  Bezpečnost provozu 
 

Hlavní částí, které chrání operátora před zraněním je samotné krytování celého stroje 

které v čelní části obsahuje otevíratelný průhledný kryt pracovního prostoru. Ten 

odděluje okolní prostředí od rotujících částí a odletujících částic generovaných 

řezném procesem. Tento kryt je vyroben z vysoce odolného polykarbonátu, jehož 

otevření je snímáno koncovým spínačem v levém horním rohu. Při otevření krytu za 

chodu stroje dojde k okamžitému zastavení řídícího programu a vypnutí obou vřeten 

bez ztráty informace o poloze os. Při ovládání stroje s otevřeným krytem v 

manuálním režimu je možné pohybovat pouze s posuvovými osami stroje, a to s 

maximálně 25% rychlosti rychloposuvu. 

 

 
Obr. 70 Bezpečnostní prvky 

 

Stroj je dále vybaven dvojicí E-stop tlačítek umístěných na čele a pravé straně 

krytování stroje v blízkosti pracovního prostoru. V případě jejich sepnutí se aktivuje 

nouzový režim stroje, při kterém dojde k odpojení povolovacího signálu 

přicházejícího do driverů všech pohonných jednotek. To zapříčiní okamžité zastavení 

pohybu všech pohybových os a současnou ztrátu informace o přesné pozici, která 

ovšem po aktivaci nouzového režimu nehraje roli. Pro případ výjimečného stavu je 

stroj vybaven hlavním vačkovým vypínačem v zadní částí, který ho odpojuje od 

zdroje elektrické energie. 
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6  DISKUZE 
 

V rámci této práce byl vypracován konstrukční návrh obráběcího stroje určeného na 

výrobu ozubení. Stroj kombinuje výrobní metody dělícím a odvalovacím způsobem, 

přičemž umožňuje výrobu většiny druhů ozubení a drážkování do stanovené 

velikosti. Práce byla řešena v rámci spolupráce s podnikatelským subjektem, který 

poskytl zázemí pro výrobu stroje a vše financoval. Výsledkem je celkové 

konstrukční řešení stroje a prototyp mechanické části, který prochází důkladnými 

zkouškami. Do doby než budou ukončeny veškeré provozní zkoušky mechanické 

části, zůstává stroj bez nasazeného krytování. Je to hlavně z důvodu snadné kontroly 

všech komponent a možnosti provádění přímého měření na rámu stroje. Pohon 

vřeten synchronními servomotory se ukázal jako dobrá volba. Chod je stabilní bez 

známek nežádoucího kolísání otáček a přehřívání pohonů. Pohon os krokovými 

motory není již v současné době tak rozšířený a řadí stroj z hlediska dynamiky 

pohybu do nižší kategorie. V budoucnu by bylo vhodné investovat do vyspělejších 

servopohonů, které posunou stroj o výkonnostní kategorii výše. Během výroby se 

negativně projevily vlastnosti svařovaného rámu stroje, jehož výroba byla časově 

mnohem náročnější než se původně čekalo. Tento způsob výroby se dá uvažovat 

pouze v případě série několika málo kusů. Pokud by se stroj vyráběl ve větších 

sériích, tak bude nutné přistoupit k alternativním řešením výroby rámu jako je např. 

odlitek z šedé litiny. Po aplikaci epoxy-granitové výplně byl zaznamenán výrazný 

útlum vibrací základního nosného rámu stroje, což značí pozitivní vliv na stabilitu 

celé konstrukce. Použití harmonické převodovky jako obrobkového vřetena splnilo 

veškeré očekávání a velmi zjednodušilo výrobu tělesa vřeteníku. Zde bylo potřeba 

přesně obrobit pouze dvě dosedací plochy a o uložení rotačních částí se už postarala 

samotná převodovka s integrovaným křížovým ložiskem. Velká část komponent byla 

vyráběna u externích dodavatelů, a to celý stroj značně prodražilo. Tato skutečnost 

dokonce několikrát způsobila zpoždění proti časovému plánu. Do budoucna by bylo 

dobré zvážit jestli se vyplatí upravit konstrukční návrh a jít cestou levnějších sériově 

vyráběných komponent, nebo dovybavit vlastní výrobní prostory novými stroji tak, 

aby celý proces mohl probíhat bez velké části externích dodavatelů. Naopak 

složitější celky jako je např. elektrický rozvaděč by bylo vhodnější nechat vyrábět a 

testovat externě. To se týká také teleskopických krytů pracovního prostoru, které jsou 

výrobně náročné. Stroj ve výsledku splňuje veškeré požadavky a očekávání. Finální 

řešení také poskytuje větší pracovní prostor než jaký byl původně požadován 

zadavatelem při současném zachování malých zástavbových rozměrů. Tento fakt 

rozšiřuje pole působnosti stroje a je kladnou stránkou výsledného návrhu.      
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7 ZÁVĚR 

 
Diplomová práce se zabývá návrhem malého zařízení na výrobu ozubení 

hrubováním, které umožňuje vyrábět ozubení odvalovacím i dělícím způsobem. 

V práci byla provedena rešerše současného stavu poznání zaměřená na současné 

trendy v oblasti technologie obrábění, moderních konstrukčních celků, poslední 

generace ozubárenských výrobních strojů a registrovaných patentů. Na základě nově 

získaných informací bylo vytvořeno několik koncepčních návrhů z nichž byl na 

základě řady kritérií vybrán finální návrh pro detailní konstrukční zpracování. Zde 

byly nejprve identifikovány vstupní parametry a proveden výpočet potřebného 

výkonu frézovacího vřetene. Od této části se odvíjí celý konstrukční proces, který 

zahrnuje návrh dílčí celků. V další části byla provedena výpočetní kontrola posuvové 

soustavy stroje. Ta spočívala v modální analýze pomocí metody konečných prvků, 

při které byly zjištěny kritické vlastní frekvence soustavy a reakční síly v lineárním 

vedení. Dále byla provedena dynamická simulace pomocí nepřímé úlohy dynamiky u 

posuvových os za účelem volby jejich pohonných jednotek. Celou mechanickou část 

završil návrh základní nosné soustavy stroje s obrobkovým vřeteníkem.   

V poslední části práce byl proveden návrh ocelového podstavce stroje včetně jeho 

pevnostní kontroly. Poté rozbor tvarového řešení s výsledným návrhem celkového 

krytování stroje. 

Výsledkem je detailní konstrukční návrh počítačem řízeného obráběcího stroje 

určeného k výrobě ozubení hrubováním, který splňuje všechny požadavky 

zadavatele.  

 

Práce se začátkem května 2017 zúčastnila studentské konference  Excel@FIT a 

získala dvě ocenění. První od firmy FEI za výjimečnou práci a druhé od odborné 

komise za konkurenceschopné zařízení v oblasti kusové výroby.   
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9 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A VELIČIN 

 
Označení    Jednotka                  Název 

 

g       m∙s
-2 

     Gravitační zrychlení 

P(kW)   kW      Řezný výkon 

Mod   mm     Velikost modulu ozubení 

vf           mm/min              Posuv nástroje 

Qspez          cm
3
.min.kW    Výkonnostní faktor 

fz    mm    Posuv na zub 

n  min
-1

     Otáčky nástroje 

z          -     Počet zubů nástroje 

hm1    mm    Střední tloušťka třísky 

a    mm    Hloubka řezu 

D   mm     Průměr nástroje 

iv      -    Převodový poměr vřetene nástroje 

Ts   mm    Síla stěny  

Dl   mm     Vnější průměr ložiska  

dl    mm     Vnitřní průměr ložiska 

Tp   mm     Výška upevňovací příruby 

B    mm     Tloušťka ložiska 

P/R     -     Počet kroků na otáčku 

Fx     N     Síla v ose X 

Fy     N     Síla v ose Y 

Fz     N     Síla v ose Z 

Mx    Nm     Moment okolo osy X 

My    Nm     Moment okolo osy Y 

Mz    Nm     Moment okolo osy Z 
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