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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá automatickou výměnou nástrojů u obráběcích strojů. V práci 
je provedena rešerše z problematiky AVN u obráběcích strojů zaměřená na jednotlivé typy 
zásobníků nástrojů. Dále jsou provedeny potřebné konstrukční výpočty. Na základě výpočtu 
je pak ve 3D softwaru vymodelovaný zásobník diskového typu. Součástí práce je i výkres 
sestavy a výrobní výkresy 3 dílů. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Automatická výměna nástroje, nosný zásobník nástrojů, skladovací zásobník nástrojů, 
nástrojový kužel ISO 40 

ABSTRACT 
This bachelor thesis deals with automatic tools change on machine-tools. In the thesis, there 
is a research from the issue of ATC on machine-tools, focused on individual types of tool 
magazines. Then the necessary construction calculations are made there. Based on the 
calculations, the disk-type magazine is designed in 3D software. Assembly drawings and 
production drawings of three components are also part of the bachelor thesis. 

KEYWORDS 
Automatic tool change, carrier tool magazine, storage tool magazine, machine tool taper ISO 
40 
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ÚVOD 

ÚVOD 
V dnešní době jsou CNC stroje nedílnou a nezbytnou součástí strojírenské výroby. Určují 
hlavně úroveň technologických postupů při výrobě, produktivitu, efektivitu výroby a dále se 
podílí na kvalitě výrobku [2].  

 Díky neustálému vývoji CNC stojů vznikají celé automatické výrobní (i montážní) linky 
a řada dalších systémů řízených počítači. Automatizované stroje jsou vybaveny manipulačními 
prostředky, prostředky pro provádění kontroly kvality, velkokapacitními zásobníky nástrojů, 
ale i automatizovanými dopravníky, atd [11].  

 Staré typy obráběcích stojů jsou tedy postupně nahrazovány, nejvíce se drží ještě 
v opravárenství. Ovšem s nástupem moderních výrobních linek také stoupají požadavky na 
obsluhu a seřizování obráběcích strojů. Dále jsou kladeny vyšší požadavky na výpočetní 
techniku pro ovládání CNC strojů [11]. 

 Bakalářská práce je rozdělena do několika oddílů. První oddíl se zabývá obecně AVN a 
její rozdělení do skupin podle různých specifik. V dalším oddílu jsou podrobněji popsány 
systémy, které využívají nosné zásobníky. Následuje oddíl, ve kterém jsou rozděleny a blíže 
popsány systémy se skladovacími zásobníky. Předposlední oddíl se zabývá konstrukčními 
výpočty, které jsou zohledněny ve 3D modelu sestavy zvoleného diskového typu zásobníku 
nástrojů. V poslední oddílu jsou názorně ukázány a okomentovány vybrané části navrhovaného 
zásobníku. V práci je řada obrázku pro ilustraci. 
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AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ 

1 AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ 
Automatická výměna nástrojů (AVN) úzce souvisí se základním technologickým principem 
obrábění – hlavní řezný pohyb je konán obrobkem nebo nástrojem. S tím souvisí typ a velikost 
stroje, od kterých se odvíjí řazení, který nástroj vyměnit, velikost a typ nástrojů, počet nástrojů 
v zásobníku, umístění, poloha (vertikální nebo horizontální) zásobníku na stroji a jiné. Nástroje 
jsou vyměňovány ze dvou základních důvodů: nástroj je už opotřebený a je nutné ho vyměnit 
za nový nebo je potřeba jiný nástroj, který je požadován následující technologickou operací [1], 
[2]. 

 

1.1 SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA AUTOMATICKOU VÝMĚNU NÁSTROJŮ 
Hlavní požadavky na AVN jsou [1], [18]: 

§ co nejkratší čas celkového cyklu výměny nástroje (tyto časy jsou z hlediska efektivity 
nežádoucí a spadají do vedlejších časů)  

§ vyhovující kapacita zásobníku s ohledem na oblast využití stroje a technologické 
operace, které jsou strojem prováděny 

§ optimální prostorové uspořádání stroje (zabrat co nejméně plochy) 

§ vysoká spolehlivost při velké četnosti výměn 
§ eliminace znečistění vnějšími vlivy (chladící kapalina, třísky a jiné nečistoty) 

§ optimální konstrukční řešení v obráběcím prostoru (nic si nesmí navzájem překážet) 
§ variabilita jednotlivých nástrojů (je potřeba manipulovat s těžkými a dlouhými nástroji 

a naopak s malými a lehkými) 
§ přesnost funkčních ploch, které na sebe dosedají při výměně nástroje 

§ možnost kombinace více soustav pro výměnu nástrojů na jednom stroji 
 

1.2 DRUHY ZÁSOBNÍKŮ 
Dle použitého zásobníku nástrojů jsou systémy s AVN rozděleny do těchto 3 skupin [5], [16]: 

§ systémy s nosným zásobníkem (přenášení řezné síly) 
o s výměnou jednotlivých nástrojů 
o s výměnou celého vřetene 
o s výměnou více vřetenových hlav 

§ systémy se skladovacím zásobníkem (nepřenášení řezné síly) 
o maloobjemové 
o středně objemové 
o velkoobjemové 
o centrální 

§ systémy kombinované 
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AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ 

 
1.3 DRUHY MANIPULÁTORŮ 
Manipulátory, které jsou používány u systémů s AVN [1]: 

§ jednoúčelové 
§ portálové 
§ robotické 
§ mechanické (vačkové) 
§ jiné konstrukce 

1.4 DRUHY VÝMĚNÍKŮ 
Výměníky, které jsou používány u systémů s AVN [1]: 

§ s otočným ramenem o 180° (výsuvné, pevné) 
§ s otočným ramenem s jiným úhlem 
§ translační

Obr. 1.1: Uspořádání automatické výměny nástrojů a její typy [1] 
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SYSTÉMY S NOSNÝMI ZÁSOBNÍKY 

2 SYSTÉMY S NOSNÝMI ZÁSOBNÍKY 
Základním znakem nosných zásobníků nástrojů je přenos řezných sil přes nástroj do rámu 
stroje. Tyto zásobníky mají menší kapacitu míst pro obráběcí nástroje, proto zabírají málo 
místa. Proto je možno umístění přímo na stroji v blízkosti obráběného dílu. Nástroje jsou 
v zásobníku umístěny za sebou tak, aby navazovaly z hlediska sledu jednotlivých 
technologických operací. Nejčastěji jsou jako nosné zásobníky používány revolverové hlavy, 
které jsou buď bez pohonu nástroje (typicky pro soustružení) nebo s pohonem nástroje (rotační 
pohon pro vrtání a podobné operace). Jednou z hlavních předností systému s AVN s nosnými 
zásobníky je jednoduchá konstrukce bez nutnosti složitých pomocných manipulátorů a 
dopravníků nástrojů a s tím související krátké intervaly mezi výměnou nástrojů v zásobníku [1], 
[6]. 

 Dnes se stále častěji objevují CNC soustruhy se dvěma hlavami revolverového typu. 
Tyto revolverové hlavy jsou schopny obrábět zcela nezávisle jedna na druhé. Zvyšuje se tak 
produktivita stroje a celková efektivita obrábění [10]. 

 

2.1 REVOLVEROVÉ HLAVY SE STATICKÝMI NÁSTROJI 
Revolverové hlavy se statickými nástroji mají význam pouze pokud obrábí pohybující se 
obrobek. Nejčastěji se jedná o nože pro soustružení, vrtáky pro vrtání osových děr, závitníky, 
apod. Používají se u různých CNC soustruhů a soustružnických automatů. Na stroji jsou 
umístěny s vodorovnou nebo svislou osou otáčení. Nástroj je připraven pro provedení řezné 
operace až po natočení revolverové hlavy do příslušné pracovní pozice. Podle orientace osy 
otáčení revolverové hlavy vzhledem  k ose otáčení obrobku se dělí na [1]: 

§ rovnoběžné 
§ kolmé 
§ skloněné (méně častá varianta, nejčastěji je úhel sklopení 45°) 

Obr. 2.1: Revolverová hlava nepohyblivá [7] 
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2.2 REVOLVEROVÉ HLAVY S POHÁNĚNÝMI NÁSTROJI 
Revolverové hlavy s poháněnými nástroji jsou velice propracovaná zařízení na výměnu 
nástrojů pomocí nosného zásobníku umístěného přímo na obráběcím stroji [1]. 

 Konstrukční řešení revolverové hlavy diskového typu s poháněnými nástroji je vidět na 
obrázku 2.3. Motor M2 slouží pro pohon v ose Y. Pohyb hlavy (natáčení) je zprostředkován 
motorem M1, který také zajišťuje rotaci nástrojů. Ozubená kola určují, jestli se v daný moment 
otáčí disk nebo nástroj. Tuto funkci hlídají snímače S4 a S5. V pracovní poloze zpevňuje kotouč 
tzv. Hirthův věnec, někdy jsou pro zpevnění používány také šrouby. Existuje řada provedení 
nástrojových stopek, které jsou připojeny k pohonu, a přes které je přenášen otáčivý pohyb do 
nástroje [1]. 

2.2.1 TYPY NÁSTROJOVÝCH STOPEK A SPOJEK S POHONEM NÁSTROJŮ 
Tvary nástrojových stopek jsou většinou normalizované (viz obr. 2.4), avšak mohou někdy mít 
i netypické provedení. K rotaci hlavičky nástroje dochází jsou-li konce stopek pevně spojeny 
s poháněcí hřídelí. Poloha této hřídele je hlídána snímačem S6 [1]. 

  Obr. 2.2: Revolverová hlava s poháněnými nástroji [8] 

Obr. 2.3: Ukázka konstrukčního provedení pohonu revolverové hlavy od firmy Sauter [1] 
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U starších typů stopek (DIN1809) nebylo třeba pohybu náhonového vřetene, protože 
v hřídeli byla průchozí drážka. Před začátkem otáčení kotouče tedy stačilo jen zastavit nástroj 
tak, aby byl orientovaný do správné polohy. Tento starší typ stopek výrazně zjednodušoval 
konstrukci revolverových hlav, ovšem nebylo možno přenášet velké kroutící momenty. Proto 
jsou v aplikacích, kde je zapotřebí přenos větších kroutících momentů, používány stopky typu 
DIN 5480, které jsou na přenos větších kroutících momentů konstruovány [1]. 

 

2.3 NOŽOVÉ HLAVY 
Nožové hlavy jsou konstruovány zpravidla pro 4 nástroje, které jsou vůči sobě otočeny o 90°. 
Osy otáčení těchto hlav jsou buď svislé nebo vodorovné, přičemž u vodorovných typů je osa 
rovnoběžná nebo kolmá k ose, ve které je prováděno soustružení. Stroje s nožovými hlavami 
jsou většinou jednodušší z hlediska konstrukce [6]. 

 

2.4 OTOČNÉ REVOLVEROVÉ HLAVY 
Otočné revolverové hlavy jsou používány převážně u CNC soustruhů. Mohou mít horizontální 
i vertikální osu otáčení [11]. 

Obalové plochy revolverových hlav mají tvar polokoule či kuželu. Plochy, na které 
dosedají nástroje mají tvar n-bokého jehlanu. Podle počtu nástrojů v zásobníku a vnitřní 
konstrukce je dán úhel, o který je nástroj skloněný. Pod stejným úhlem je pak skloněna i osa 
rotace hlavy, která je vztažena k jedné určité ose obrobku. Ve speciálních případech jsou možné 

Obr. 2.4: Příklady typů spojek pohonu rotačních nástrojů [1] 

Obr. 2.5: Automatická nožová hlava [9] 
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i jiné sklony vůči obrobku, ovšem jde o konkrétní případy obrobků a konkrétní stroje, které 
jsou navrženy pro jejich výrobu [1]. 

Revolverové hlavy se podle provedení dělí do 3 základních skupin [17]: 

§ osy vřeten jsou v jedné rovině, která svírá s osou otáčení hlavy úhel 90° 
§ osy vřeten jsou s osou otáčení hlavy rovnoběžné 
§ osy vřeten tvoří obalovou plochu kuželu, osa kužele je totožná s osou 

otáčení hlavy 

 Dále jsou pak děleny podle polohy osy hlavy [10]: 

§ osa hlavy je rovnoběžná s příčnými saněmi suportu, který se pohybuje 
příčně 

§ osa hlavy je rovnoběžná s příčnými saněmi suportu, který se pohybuje 
podélně 

§ osa hlavy je kolmá s příčnými saněmi suportu 
§ osa hlavy je šikmá s příčnými saněmi suportu  

Obr. 2.6: Revolverová hlava korunového typu (osy vřeten tvoří obalovou plochu kuželu) [12] 
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3 SYSTÉMY SE SKLADOVACÍMI ZÁSOBNÍKY 
Systémy se skladovacími zásobníky nepřenáší žádné řezné síly, slouží pouze k bezpečnému  
skladování a uchování v blízkosti pracovního prostoru. Jsou složeny z více článků. Zásobníky 
jsou umístěny na strojích, ale i mimo stroje. Nástroj, který je požadován pro navazující 
technologickou operaci, je ze zásobníku vyjmut pomocí manipulátorů a výměníků, nebo si ho 
u některých typů ze zásobníku vezme přímo stroj sám. Po upnutí do vřetene stroje je následně 
nástroj připraven na obrábění [1], [4]. 

Z hlediska konstrukce se skladovací zásobníky dělí na [6]: 

§ hvězdicové 
§ kotoučové (deskové) 
§ bubnové 
§ řetězové 

 Z hlediska kapacity se skladovací zásobníky dělí na [18]: 

§ malokapacitní 
§ středně kapacitní 
§ velkokapacitní 
§ centrální 

 

3.1 MALOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍKY 
Malokapacitní zásobníky jsou jednodušeji konstrukčně provedeny. Jejich kapacita je do 25 až 
40 míst pro nástroje. Zásobníky jsou nejčastěji umístěny přímo na vřeteno stroje, dále pak na 
stojan, popř. na stůl nebo kolem stolu stroje. Uspořádání nástrojů je radiální, kuželovité nebo 
rovnoběžné s osou hlavy. Nejčastější umístění je na vřeteníku nebo na vrchní části stroje [13], 
[17]. 

3.1.1 HVĚZDICOVÝ ZÁSOBNÍK (DISKOVÝ) 
Charakteristickým znakem hvězdicového zásobníku je úhel 180° mezi osou nástroje a osou 
otáčení zásobníku, popř. je osa nástroje šikmá k ose otáčení zásobníku. Nástroje jsou tím pádem 
orientované směrem od osy rotace zásobníku (viz Obr. 3.1) [18]. 

 Nevýhodou tohoto konceptu jsou vcelku velké rozměry, zvláště pak vnějšího průměru 
zásobníku, který výrazně narůstá se zvyšujícím se počtem nástrojů. Pro správné upnutí nástroje 
a vyhnutí se případným kolizím při upínání do vřetene stroje, musí být mezi nástroji dostatečný 
prostor. Není také příliš vhodný pro dlouhé nástroje (nástroje s dlouhým vyložením), popř. 
nástroje s velkým průměrem z důvodu dalších možných kolizí se strojem, ostatními nástroji 
nebo vřetenem. Výhodou je více místa pro čelisti výměníku, když je výměna nástrojů 
prováděna výměníkem [1], [18]. 
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3.1.2 KRUHOVÝ ZÁSOBNÍK (BUBNOVÝ) 
U kruhových zásobníků většinou osa nástroje v zásobníku svírá s osou vřetene úhel 90°. Tento 
systém je používán převážně pro malokapacitní zásobníky s kapacitou okolo 20-ti míst s tzv. 
pick-up1 výměnou. Ovšem existují i zásobníky s větší kapacitou nástrojů. Efektivní navýšení 
kapacity kruhového zásobníku je umístění více „bubnů“ vedle sebe nebo nad sebe (viz Obr. 
3.2) [1], [18].  

 Nástrojové jednotky, ve kterých je upnutý nástroj, jsou kvůli poloze zásobníku vůči 
stroji, popř. pro jednodušší konstrukci stroje výklopné o 90° (díky tomu je výměník jednodušší 
a je umožněna přímá výměna nástroje). Maximální počet nástrojů uložených v jednom bubnu 
je 30 až 40. Pro optimalizaci délky výrobních časů jsou zásobníky konstruovány jako výměnné 
palety nástrojů, které jsou při změně programu automaticky vyměňovány [18]. 

 Nevýhoda je nepříliš velký manipulační prostor pro chapadlo výměníku – pokud není 
zásobník opatřen vyklápěcím držákem. V takovém případě je zásobník doplněn o polohu, při 
které probíhá  příprava výměny nástroje [18].  

 

                                                
1 Podrobněji popsáno v kapitole 3.5.1 

Obr. 3.1: Diskový zásobník nástrojů od firmy Tormach [25] 

Obr. 3.2: Bubnový zásobník s výklopným mechanismem od firmy Direct industry [26] 
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3.2 STŘEDNĚ KAPACITNÍ ZÁSOBNÍKY 
Do skupiny středně kapacitních zásobníků patří hlavně řetězové zásobníky, které jsou rovněž 
časté strojní celky používané v běžné praxi [1]. 

3.2.1 ŘETĚZOVÝ ZÁSOBNÍK 
Řetězové zásobníky jsou u obráběcích center nejpoužívanější, kvůli jejich velké kapacitě a 
vcelku jednoduchému způsobu navýšení kapacity. Typicky mají kapacitu kolem 40–100 
nástrojů. Větších kapacit lze docílit připojením druhého řetězového zásobníku, když tomu 
vyhovuje konstrukční uspořádání obráběcího stroje. Zásobníky jsou umístěny nad sebou apod. 
[1], [15]. 

 Výhodou řetězových zásobníků je efektivní využití potřebného prostoru pro zásobník. 
Při svislém uspořádání zásobníku je půdorysná plocha velice malá. U vodorovného uspořádání 
lze zase snadno přizpůsobit rozměry dostupnému prostoru kolem stroje. Další možnost jak 
zmenšit zastavěnou plochu a současně navýšit kapacitu zásobníku je např. stočení řetězu do 
šroubovice. Také mohou být zásobníky „omotány“ okolo rámu obráběcího stroje [1], [18].  

 Nástroje jsou v zásobníku uloženy v úložných kapsách (lůžkách), popř. jsou uchyceny 
v čelistech (z plastu či kovu). Lůžka jsou buď pevná nebo vyklápěcí a mohou být ještě doplněny 
o vyčkávací polohu [18].  

 

 

3.3 VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍKY 
Velkokapacitní zásobníky mají velké rozměry i hmotnost, proto se umisťují mimo stroj a tím 
zvětšují půdorysnou plochu obráběcího stroje. Jsou řešeny s co největším využitím  zastavěné 
plochy. Tímto je docíleno velké kapacity (od 100 až do 500 míst pro nástroje) při relativně 
menších obvodových rozměrech zásobníku. Charakteristickým znakem pro ně je, že nástroje 
nemění svoje polohy ani při výměně jiného uskladněného nástroje. Manipulační cyklus mezi 
přípravnou polohou pro výměnu a uskladněním do zásobníku je poměrně složitější, což je 
důsledkem velkého množství uskladněných nástrojů v jednom zásobníku [1], [14]. 

 Tyto druhy zásobníků umožňují připojení odbočovacího segmentu, který tak může 
prodloužit délku zásobníku nebo spojit více zásobníků do sebe. Tímto je kapacita zásobníku 
ještě více zvětšena, je-li to zapotřebí [10]. 

Obr. 3.3: Řetězový zásobník s čelistmi pro upínání nástrojů (vlevo) a lůžky (vpravo) [27], [28]  
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3.4 CENTRÁLNÍ ZÁSOBNÍKY 
Centrální zásobníky jsou situovány mimo výrobní prostory. Zpravidla jsou v nich umístěny 
nástroje z více strojů. Jde o velké „místnosti“, ve kterých jsou v regálech nebo v jiných 
zařízeních na uskladnění umístěny nástroje. Manipulace v centrálních zásobnících je 
automatizovaná, osoby by se v těchto prostorách neměli pohybovat. Přemístění nástroje ze 
zásobníku ke stroji (např. do jeho vlastního menšího zásobníku) může být také zcela 
automatické [1].  

 Velká výhoda tohoto zásobníku je, že kontrola a případná výměna tupých nebo 
poškozených nástrojů za nové, nabroušené a seřízené probíhá v překrytém čase. Na stroji pak 
ve výrobě  nenabíhají nežádoucí vedlejší časy a eliminují se další rušivé vlivy na provoz stroje 
[18]. 

  

3.5 TYPY VÝMĚN NÁSTROJŮ 
Zkracování časů potřebných na výměnu je jeden z nejhlavnějších důvodů, kvůli kterému se 
začaly složitější systémy výměn vyvíjet a praktikovat. Dalším důvodem je pak možnost 
zvyšování kapacity zásobníků. Samotná výměna probíhá buď otočením zásobníku do potřebné 
polohy, kde se nachází požadovaný nástroj, nebo za pomoci manipulátorů a robotů (ovládání 
manipulátorů a robotů je pneumatické či hydraulické nebo jsou poháněny pomocí 
elektromotoru). Nástroje jsou v zásobnících upnuty v lůžkách a přichyceny mechanickými 
držáky nebo v plastových a kovových čelistech [1], [14]. 

 Skladovací zásobníky se podle typu výměny nástroje rozdělují do 4 skupin [1]: 

§ výměna přímá (pick-up) 
§ výměna zásobník – výměník – vřeteno 
§ výměna zásobník – manipulátor – výměník – vřeteno 
§ výměna více vřetenových hlav 

3.5.1 PŘÍMÁ (PICK-UP) 
Přímá výměna je konstrukčně nejjednodušší metoda výměny nástrojů s poměrně krátkými časy 
spotřebovanými na výměny. Tato varianta nevyžaduje žádné speciální manipulační systémy, 

Obr. 3.4: Velkokapacitní zásobník (regálový) obsluhovaný robotem [29] 
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protože zásobník je umístěn na vřeteníku. Nástroj, který už  není potřeba z hlediska sledu 
technologických operací (popř. ho potřebujeme vyměnit za nový – nabroušený) je vložen 
zpátky do zásobníku pomocí vřetene, zásobník se pouze otočí tak, že osa nového nástroje je 
v ose vřetene, následně je upnut do vřetene a odebrán ze zásobníku. Zásobníky vykonávají 
pouze otáčivý pohyb. Stroj je konstruován tak, aby umožňoval přiblížení vřetene k zásobníku 
nebo naopak zásobníku k vřetenu [1], [14]. 

 Tento způsob výměny nástrojů je používán za předpokladu, že nejsou kladené velké 
nároky na kapacitu zásobníku a na časy výměny jednotlivých nástrojů [14]. 

 

3.5.2 ZÁSOBNÍK – VÝMĚNÍK – VŘETENO 
U tohoto systému výměny nástrojů je přidán výměník, což je jednoúčelové zařízení, který slouží 
jako mezičlánek (manipulátor) mezi vřetenem a zásobníkem. Je používán např. v případech, 
kdy osa vřetene svírá s osou nástroje v zásobníku úhel 90°. Ovšem za předpokladu, že je lůžko, 
ve kterém je nástroj uchycen, vybaveno vyklápěcím mechanismem [1]. 

 Výměník je většinou konstruován jako rameno, které má dvě uchopovací čelisti. Pro 
pohon výměníků jsou používány hydraulické, elektrické nebo kombinované mechanismy. Tyto 
čelisti svírají úhel 180° a jsou osově symetrické s osou rotace ramene. V některých případech 
existují i výměníky s jiným úhlem mezi uchopovacími čelistmi, z důvodu zkrácení času 
potřebných na výměnu nástrojů a také kvůli menším rozměrům zástavby. U výměníku je také 
možná manipulace s více než dvěma nástroji současně [1]. 

 

3.5.3 ZÁSOBNÍK – MANIPULÁTOR – VÝMĚNÍK – VŘETENO 
Jedná se o sofistikované systémy, u kterého není schopen provádět výměnu samotný výměník. 
Typickým příkladem jsou horizontální vyvrtávačky, kde je zásobník velice vzdálený od 
vřetene. Dále pak zásobníky s většími kapacitami. V takových to případech je nutné použití 
manipulátorů a robotů, vybavených na konci koncovými efektory, kterými uchopují nástroje.  
Robot může mít i uchopovací systémy, do kterých je upnuto více nástrojů najednou. Manipuluje 
tedy s více nástroji najednou, což zvyšuje efektivitu celé výměny [1]. 

Obr. 3.5: Zásobník, ve kterém provádí výměnu nástrojů mezi zásobníkem a vřetenem výměník [30] 
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 Technicky nejuniverzálnějším řešení z hlediska manipulace s nástroji je použití 
robotického výměníku nástrojů. Roboti jsou většinou stacionární vůči zásobníku nástrojů. 
Pouze v případě, že robot obsluhuje více strojů, nebo je umístěn ve velkokapacitních či 
centrálních zásobnících, je zároveň jeho pohyb realizován po vedení umístěném v podlaze 
(popř. je zavěšen na vedení umístěném na rámové konstrukci nebo přímo na stropě). 
Nevýhodou použití robota pro manipulaci s nástroji je větší půdorys zastavěné plochy [1]. 

 

 

Obr. 3.6: Robot Kuka použitý při AVN 
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4 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
4.1 VLASTNÍ ZADÁNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI 
Zadané parametry: 

§ zásobník na 20 nástrojů 
§ typ upínání nástrojů ISO 40 
§ požadovaný jeden krok zásobníku za 0,5 s 

Na základě tohoto zadání je zvolen diskový typ zásobníku, který se řadí do skupiny 
malokapacitních zásobníků (viz kapitola 3.1).  

 

4.2 NÁVRH POHONU 
Pohon diskového zásobníku nástrojů se skládá z motoru (v tomto případě servomotoru) a 
převodovky. Servomotor je umístěn nad zásobníkem nástrojů a je pevně spojen šrouby 
s převodovkou. Převodovka je použita pro dosažení požadovaného kroutícího momentu (viz 
kapitola (1)).   

4.2.1 MOTOR 
Dle zadaných parametrů je zvolen synchronní servomotor Estun EMJ-10ASA13 (viz Obr. 4.1), 
který je opatřen brzdou a absolutním enkodérem. Parametry motoru jsou uvedeny v Tab. 4-1 
[19].  

Tab.2: Katalogové parametry servomotoru [19] 

Jmenovité otáčky nn min-1 3000 
Jmenovitý moment Mn Nm 3,18 
Maximální moment Mmax Nm 9,55 
Jmenovitý výkon Pn W 1000 
Moment setrvačnosti Jmot 10-4 kgm2 1,74 

 

 

Obr. 4.1: Servomotor Estun řady EMJ [19] 
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Výpočet potřebného úhlového zrychlení: 

𝜑 =
1
2𝛼𝑡

' 

𝛼 =
2𝜑
𝑡' =

2×𝜋
10×0,25' = 10,1	𝑟𝑎𝑑𝑠2' 

(1)  

kde j je úhel mezi dvěma sousedícími „lůžky“ pro nástroj, a je úhlové zrychlení a t je poloviční 
čas, za který musí stroj přejet na následující pozici. Poloviční je kvůli rozběhu a brždění. 

Kroutící moment pro rozběh zásobníku: 

𝑀4á6 = 𝐽4á6×𝛼 = 	17,445×10,1 = 176,2	𝑁𝑚  (2)  

kde Jzás je osový moment setrvačnosti rotujících částí v zásobníku (změřen pomocí programu 
NX).

 Otáčky zásobníku nástrojů: 

𝑛4á6 = 6	𝑚𝑖𝑛2? (3)  

 Potřebný výkon pro pohánění rotujících částí zásobníku: 

𝑃4á6 = 𝑀4á6×𝜔 = 𝑀4á6×2𝜋𝑛4á6 = 176,2×2𝜋×0,1 = 110,7	𝑊 (4)  

w je úhlová rychlost zásobníku nástrojů. 

 Pro dosažení požadovaného momentu setrvačnosti je třeba použít převodový 
mechanismus: 

𝑖C =
𝑀4á6

𝑀D
= 55,4 (5)  

Proto volím převodový poměr i = 80. 

4.2.2 PŘEVODOVKA 
Podle předešlých vypočítaných parametrů je zvolena šneková převodovka od firmy Transtecno 
z řady CM typ CMIS 090 (viz Obr. 4.2). Tuto převodovku lze připojit ke každému 
elektromotoru. Převodovky mají velkou účinnost a životnost a jsou samosvorné. Parametry 
převodovky jsou uvedeny v Tab.1 [20].  

Tab.1: Katalogové parametry šnekové převodovky [20] 

Výstupní kroutící moment Mpr Nm 314 
Maximální vstupní otáčky Nprmax Nm 3000 
Vstupní výkon Ppr W 920 
Převodový poměr i - 80 
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4.2.3 DYNAMICKÉ POMĚRY 
Momentem setrvačnosti je charakterizováno rozložení hmotnosti jednotlivých těles v prostoru. 
Moment setrvačnosti je vždy vztažen k ose, v tomto případě k ose hřídele motoru [1]. 

 Moment setrvačnosti rotujících částí zásobníku Jzás byl odečten z 3D modelu pomocí 
programu NX a moment setrvačnosti motoru Jmot byl odečten z katalogu. 

Výsledný moment setrvačnosti, který je redukován na výstupní hřídel motoru (s 
momentem setrvačnosti převodovky není počítáno, protože údaje nejsou uvedeny v katalogu 
výrobce): 

𝐽CEFG = 𝐽HIJ +
𝐽4á6
𝑖' = 1,74×10' +

17,445
80' = 2,9×102N𝑘𝑔𝑚' 

(6)  

Úhlové zrychlení motoru: 

𝛼HIJ = 𝛼QI4×𝑖 =
2𝜋×𝑛4á6

𝑡 ×𝑖 =
2𝜋×0,1
0,25 ×80 = 201,1	𝑟𝑎𝑑𝑠2' 

 

(7)  

 Rozběhový moment motoru potřebný pro zrychlení celé pohybující se soustavy: 

𝑀HQI4 = 𝐽CEFG×𝛼HIJ + 𝑀D = 2,9×102N×201,1 + 3,18 = 3,8	𝑁𝑚 (8)  

 Maximální moment motoru (Mmax= 9,55 Nm), na který lze motor nejvíce přetížit, je 
vyšší než-li požadovaný rozběhový moment, tzn. zvolený servomotor je vyhovující z hlediska 
dynamiky.  

Obr. 4.2: Šneková převodovka Transtecno řady CM [20] 
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4.3 KONTROLNÍ VÝPOČTY 
4.3.1 NÁVRH PRŮMĚRU NOSNÉ HŘÍDELE 
Materiál nosné hřídele [21], [22]:  

§ ocel ke zušlechtění 12 050.6 (zušlechtěno na dolní pevnost)  
§ mez kluzu sk= 275 MPa 
§ kroutící moment Mk je roven Mzás 
§ dovolené napětí v ohybu sDo= 170 MPa 

Návrh průměru hřídele: 

𝑊G =
𝑀G

𝜎G
=
𝜋𝑑DHTD?N

16  

𝑑DHTD? =
16
𝜋
𝑀G

𝜎G

U
=

16
𝜋 ×

176,2
275

U
= 1,48	𝑚𝑚 

  

(9)  

Návrh průměru hřídele pro případ, když je v zásobníku jen jeden nástroj (zatěžování ohybem): 

§ hmotnost nástroje v zásobníku mnás= 4,5 kg (hmotnost je pouze přibližná, 
nástroje v zásobníku nejsou rozkresleny, zatížení je pouze „fiktivní“, hodnota 
byla změřena pomocí 3D modelu v programu NX) 

§ vzdálenost osy nástroje od osy otáčení zásobníku Lnás= 0,37 m 

𝑀IDá6 = 𝐹Dá6×𝐿Dá6 = 𝑚Dá6×𝑔×𝐿Dá6 = 4,5×9,81×0,37 = 16,3	𝑁𝑚 (10)  

Kde g je gravitační zrychlení. 

𝑊I =
𝑀IDá6

𝜎XI
= 	
𝜋𝑑DHTD'N

32  

𝑑DHTD' =
32
𝜋
𝑀IDá6

𝜎XI

U
=

32
𝜋 ×

16,3
170

U
= 1	𝑚𝑚 

  

(11)  

Ačkoliv tyto průměry vyšly dost malé, v sestavě je zvolen průměr nosné hřídele dn= 35 
mm z důvodu konstrukční spolehlivosti a tuhosti jednotlivých celků. 

4.3.2 LOŽISKA 
Podle průměru dn= 35 mm bylo zvoleno kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem 7207 BE-2RZP 
od firmy SKF (norma ČSN 02 4645). Parametry ložiska jsou [23]:  

§ DL= 72 mm 
§ BL= 17 mm 
§ C= 29,1 kN 
§ X= 0,57 
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Obr. 4.3: Silové účinky na kleštinu 

§ Y2= 0,93 

Výpočet dynamického zatížení [23]: 

𝐹Q = 0𝑁, 𝐹Y = 𝑚QIJ×𝑔 = 172,5×9,81 = 1692,2	𝑁 (12)  

Fr je radiální zatížení ložiska, které je rovno nule, protože rozložení rotujících částí zásobníku 
je osově souměrné podle osy otáčení. Fa je axiální zatížení ložiska a mrot je hmotnost rotujících 
částí zásobníku. 

𝑃Z = 𝑋𝐹Q + 𝑌'𝐹Y = 0,93×1692,2 = 1573,7	𝑁 (13)  

Základní trvanlivost ložiska [23]:  

𝐿?]^ =
10_

60𝑛4á6
𝐶
𝑃Z

a

=
10_

60×6
29100
1573,7

N

= 1,76×10bℎ 

 

(14)  

4.3.3 SÍLA PRO DRŽENÍ NÁSTROJE 
Nástroj je upnut do kleštin, které jsou předepnuty pomocí pružiny (přidržovací sílu zajišťují 
pružiny). Při výpočtu je nutno uvažovat kromě tíhové síly samotného nástroje ještě odstředivou 
sílu, která vzniká kvůli rotaci zásobníku. 

Celková síla potřebná k držení nástroje: 

𝑎Id = 𝜔'×𝐿Dá6 = 	
𝜑
𝑡C

'
×𝐿Dá6 = 	

𝜋
10×0,5

'
×0,37 = 0,15	𝑠2' 

 

(15)  

Kde aod je odstředivé zrychlení a tc je doba, za kterou se nástroj posune o jednu pozici vpřed.   

𝐹dQž = 𝐹Dá6 + 𝐹Id = 𝑚Dá6×𝑔 +𝑚Dá6×𝑎Id = 4,5×9,81 + 4,5×0,15 = 44,8	𝑁 (16)  

Fdrž je síla potřebná pro držení nástroje. Touto silou působí pár kleštin dohromady. Jedna 
kleština působí silou Fdrž/2. 

 Minimální síla v předepnuté pružině: 

 

Fdrž/2 

Fpmin/2 

L1= 38,9 mm L2= 68,9 mm 
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Minimální síla, kterou musí působit pružina na kleštinu: 

𝐹dQž
2 𝐿? =

𝐹aHTD
2 𝐿' 

𝐹aHTD = 	
𝐹dQž×𝐿?
𝐿'

= 	
44,8×38,9
68,9 = 	25,3	𝑁 (17)  

Hodnoty L1 a L2 byly změřeny na 3D modelu v programu NX. 

Skutečná síla v pružině (vypočtena dle zadaných parametrů na webu e-konstrukter.cz [24]): 

Fp= 39,5 N  

Fp > Fpmin …pružina vyhovuje. Je dostatečně silná tak, aby kleštiny nástroj udržely.   
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5 POPIS KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ 
V této kapitole jsou vybrány důležité díly ze sestavy diskového zásobníku nástrojů a jsou 
stručně popsány z hlediska konstrukce a znázorněny na obrázcích. 

 

 

 

Obr. 5.1: 3D model zásobníku nástrojů (pohled shora) 

Obr. 5.2: 3D model zásobníku nástrojů (pohled zespodu) 
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5.1 ZÁKLADNÍ DESKA 
Základní deska patří mezi hlavní části zásobníku nástrojů. Jsou na ní umístěny komponenty, 
které pak drží vlastní nástroj. Dále na ní jsou pružiny, které tlačí kleštiny k sobě, tak aby v nich 
byl nástroj udržen. Z druhé strany jsou zajištěny kolíčky. Uprostřed jsou díry pro šrouby, 
kterými je základní deska přišroubována k nosné hřídeli. Z druhé strany jsou závity pro šrouby, 
které drží kryty, a drážky pro dlouhé pružiny. Ty zasunují pohyblivé plechy, které zakrývají 
otvory, když zrovna není nástroj upnut do kleštin a vzniká tam tak neobsazené místo. 

 

5.2 NOSNÁ HŘÍDEL 
Nosná hřídel je opatřena přírubou, do které jsou zašroubovány šrouby, které drží základní 
desku. Na hřídeli jsou dvě ložiska, proto jsou na ní dvě drážky po obvodu pro vysokopevnostní 
pojistné kroužky. Dále je v hřídeli drážka pro pera, aby mohla přenášet kroutící moment ze 
šnekové převodovky.  

 

 

Obr. 5.3: 3D model základní desky – pohled shora (vlevo) a pohled zespodu (vpravo) 

Obr. 5.4: 3D model nosné hřídele 
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5.3 NOSNÁ KONZOLE 
Nosná konzole je vyztužená třemi žebry. Ke konzoli je přišroubovaná převodovka s motorem 
a vedení nosné hřídele. Konzole se v praxi přišroubovává na rám stroje v blízkosti vřetena, 
protože upínání nástrojů ze zásobníku probíhá buď přímou výměnou (pick-up) nebo méně často 
za pomoci manipulátoru. 

 Obr. 5.5: 3D model nosné konzole 
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ZÁVĚR 
Hlavní cíl této bakalářské práce byla konstrukce zásobníku nástrojů pro CNC frézku. Tento 
zásobník musí vyhovovat parametrům, které byly zadány od vedoucího práce. Podle parametrů 
byl vybrán vhodný zásobník nástrojů – v tomto případě zásobník diskového typu.  

 Pro vytvoření širokého přehledu o dané problematice byla vypracována rešerší část 
zaměřená na AVN, rozdělení podle kapacity, podle použitých systémů pro výměnu nástrojů, 
atd. Nedílnou součástí jsou konstrukční výpočty, které následují po rešeršní části. Podle 
výpočtů byly konstruovány hlavní části 3D modelů zásobníku nástrojů, zbylé části byly 
konstruovány s bezpečnými vzdálenostmi, tloušťkami, výškami, apod.  

Po vymodelování hlavní části diskového zásobníku byly pomocí programu NX 
odečteny potřebné hodnoty jako např. velikost osového momentu setrvačnosti k ose otáčení, 
hmotnost rotujících částí zásobníku, atd. Následně došlo k vybírání vhodného motoru spolu 
s převodovkou z důvodu přenosu velkého kroutícího momentu. Po zabudování motoru a 
převodovky do sestavy stačilo už jen navrhnout vhodnou konzoli, na které bude celý zásobník 
uchycen.  

V práci je řešen pouze zásobník  nástrojů. Ostatní celky, ze kterých se ještě AVN skládá, 
jako například vřeteno, upínání nástroje ve vřeteni, výměník nástrojů (popř. manipulátor či 
robot), nebyly v rámci konstrukce řešeny. Jde o mnohem komplexnější a komplikovanější 
úlohu. 

 Zadané cíle bakalářské práce a následně parametry zásobníku nástrojů dodané vedoucím 
práce byly splněny.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
aod [m·s-2] Odstředivé zrychlení 

BL [mm] Šířka ložiska 

C [kN] Základní dynamické zatížení 

DL [mm] Velký průměr ložiska 

dn [mm] Průměr nosné hřídele 

dnmin1 [mm] Nejmenší dovolený průměr hřídel 

dnmin2 [mm] Nejmenší dovolený průměr hřídel 

Fa [N] Axiální zatížení ložiska 

Fdrž [N] Síla potřebná pro držení nástroje 

Fp [N] Skutečná síla v pružině 

Fpmin [N] Minimální síla v pružině 

Fr [N] Radiální zatížení ložiska 

g [m·s-2] Gravitační zrychlení 

i [-] Převodový poměr 

ic [-] Minimální převodový poměr 

Jcelk [kg·m2] Celkový moment setrvačnosti redukovaný na hřídel motoru 

Jmot [kg·m2] Řád harmonické složky 

Jzás [kg·m2] Moment setrvačnosti k ose otáčení rotujících částí zásobníku 

L1 [mm] Osová vzdálenost osy kleštiny a místa kde působí síla pružiny 

L10h [h] Základní trvanlivost ložiska 

L2 [mm] Osová vzdálenost osy nástroje a osy kleštiny 

Lnás [m] Vzdálenost osy nástroje od osy otáčení zásobníku 

Mk [N·m] Kroutící moment 

Mmax [N·m] Maximální moment servomotoru 

Mmroz [N·m] Rozběhový moment motoru 

Mn [N·m] Jmenovitý moment servomotoru 

mnás [kg] Hmotnost nástroje 

Monás [N·m] Ohybový moment od nástroje 

Mpr [N·m] Výstupní kroutící moment převodovky 

Mzás [N·m] Kroutící moment pro rozběh zásobníku 

nn [min-1] Jmenovité otáčky servomotoru 

nnás [min-1] Otáčky zásobníku nástrojů 
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Nprmax [N·m] Maximální výstupní otáčky převodovky 

PL [N] Ekvivalent dynamického zatížení ložiska 

Pn [W] Jmenovitý výkon servomotoru 

Ppr [W] Výstupní výkon převodovky 

Pzás [W] Potřebný výkon pro pohon zásobníku 

t [s] Poloviční čas, za který se nástroj posune na následující pozici 

tc [s] Doba posunu na následující pozici 

Wk [mm3] Průřezový modul k ose otáčení 

Wo [mm3] Průřezový modul k ose otáčení 

X [-] Faktor výpočtu 

Y2 [-] Faktor výpočtu 

a [rad· s-2] Úhlové zrychlení zásobníku 

amot [rad·s-2] Úhlové zrychlení motoru 

aroz [rad·s-2] Úhlové zrychlení při rozběhu (brždění) motoru 

j [rad] Úhel mezi sousedícími lůžky 

sDo [MPa] Dovolené napětí v ohybu 

sk [MPa] Mez kluzu 

w [rad·s-1] Úhlová rychlost zásobníku nástrojů 
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