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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem manuální pravoúhlé frézovací hlavy určené 

pro vřeteník horizontální vyvrtávačky výrobce Fermat. V práci je obsažena rešerše typů 

frézovacích hlav, dále rešerše hlav společnosti Fermat, ale také konkurenčních hlav 

parametrově podobných navrhované frézovací hlavě. V konstrukční části se práce zabývá 

popisu použitých komponent zvoleného řešení. Součástí práce je i technická zpráva zabývající 

se výpočtem řezných sil při obrábění, návrhem ozubených kol, výpočtem reakcí v ložiscích 

vřetena, deformací vřetena a kontrolou ložisek vřetena. Závěr práce je věnován cenovému 

zhodnocení navrhované hlavy včetně porovnání s konkurenčními hlavami podobných 

parametrů. 

ABSTRACT 

This thesis deals with mechanical design of right-angle manual milling head for headstock of 

horizontal boring machine of Fermat production. The thesis includes research of milling head 

types, Fermat production heads, but also heads of competition companies with similar 

parameters like designed head. Design part of thesis is about describing used components of 

chosen solution. The thesis includes also technical report describing calculation of load 

spectrum from machining, design of gears, calculation of reactions in spindle bearings, spindle 

deformation and control of spindle bearings. The end of the thesis describes financial evaluation 

including also comparation with competitive milling heads with similar parameters. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Pravoúhlá frézovací hlava, manuální frézovací hlava, výpočet vřetenových ložisek, návrh 
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1 ÚVOD 

Při volbě tématu diplomové práce mi bylo navrhnuto téma zabývající se návrhem manuální 

pravoúhlé frézovací hlavy pro nasazení na vřeteník horizontálních vyvrtávaček společnosti 

Fermat. Tato hlava by měla být co možná nejmenších rozměrů tak, aby byla schopná operovat 

i uvnitř středně těžkých obrobků. Společnost Fermat doposud vyrábí pouze robustní hlavy 

velkých rozměrů a výkonů. V oblasti menších hlav dodává pouze hlavy nakoupené od jiných 

výrobců. Tato diplomová práce by tedy měla vyústit návrhem hlavy, která by některé z těchto 

nakoupených hlav nahradila.  

Z technických požadavků je zadáním práce stanoven maximální přenesený kroutící 

moment 250Nm a maximální trvalé otáčky 4000rpm. Vzhledem ke sledovaným trendům 

v oblasti těchto menších hlav byly z požadavků zákazníků i z nabízeného sortimentu 

konkurenčních společností stanoveny i další konstrukční požadavky. Jedná se o použití 

upínacího kužele SK 50, který je zároveň standartním kuželem horizontálních vyvrtávaček této 

společnosti. Hlava bude také osazena automatickým upínáním nástroje do vřetena, které bude 

možno nahradit opcí manuální. Mazání ložisek i ozubených kol bude realizováno mazacími 

tuky. 

První kapitola práce se bude zabývat rozdělením frézovacích hlav a rešerší hlav 

společnosti Fermat. Dále průzkumem trhu, vytipováním hlav parametrově nejbližších zadání 

této práce a výpis jejich konkrétních parametrů.  

Úvod následující kapitoly se bude věnovat výběru nejvhodnější konstrukční varianty 

metodou pořadí. Následovat bude popis problematiky pravoúhlých frézovacích hlav společně 

s výběrem jednotlivých komponent. V kapitole bude popsána problematika návrhu vřetena, 

uložení vřetena i náhonové hřídele, návrh ozubených kol a volba aretace osy C. 

Výpočtová část bude směřována především na vřeteno frézovací hlavy začínajíc 

zvolením technologických operací, pro které bude hlava určena. Pro tyto operace budou 

zvoleny nástroje i řezné podmínky dle zkušeností aplikačního oddělení firmy, které by měly 

zároveň odrážet použití budoucí frézovací hlavy. Výpočty budou pokračovat vyčíslením sil 

působících na vřeteno jak od jednotlivých druhů obrábění, tak sil vzniklých při přenosu výkonu 

na vřeteno. Dále bude proveden pevnostní výpočet vřetena, výpočet deformace vřetena, 

kontrola kritických průřezů a kontrola drážkování pod ozubeným kolem. Poté bude možné 

spočítat ze zadaného obráběcího cyklu ekvivalentní zatížení ložisek a jejich optimální 

vzdálenost. 

Závěrečná kapitola práce bude určena pro ekonomické zhodnocení, kde bude stanovena 

celková cena zvoleného řešení. Nejprve stanoví cena výroby jednotlivých komponent na 

základě poptávek od dodavatelů, ale i podobných částí již vyrobených v minulosti. Dále se 

odhadem stanoví cena položek navazujících na výrobu (montáž, zkoušky, režie). Na konci této 

kapitoly bude porovnání nejen parametrů, ale i cenových nabídek hlav rozebraných v úvodní 

kapitole. 

Cílem práce je také vypracování 3D modelu výsledného řešení včetně výkresu sestavy 

a vybraných dílů. 
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2 FRÉZOVACÍ HLAVY 

Trendem ve výrobě obráběcích strojů je co nejvyšší univerzálnost daného stroje. Značného 

zvýšení technologických možností stroje lze dosáhnou vyměnitelnými frézovacími hlavami, 

které se staly standartním příslušenstvím dnešních obráběcích strojů a center. 

Frézovací hlava také může znamenat rozdíl mezi 3-osým a 5-osým obráběcím centrem, 

jako je to v případě strojů společnosti Fermat. Ty spadají do kategorie horizontálních 

vyvrtávaček, tedy 3-osé obráběcí stroje určené výhradně pro vrtání a vyvrtávání. Díky 

příslušným frézovacím hlavám mohou být však transformovány do univerzálního obráběcího 

centra schopné vykonávat téměř jakékoli typy obrábění. 

2.1 Rozdělení hlav pro frézování 

Základní rozdělení hlav je možno provést dle následujících kritérií: 

1. Podle počtu poháněných os: 

• 1-osá frézovací hlava, 

• 2-osá frézovací hlava, 

• 3-osá frézovací hlava. 

2. Podle způsobu pohonu jednotlivých os: 

• pohon pomocí motoru Torque, 

• pohon pomocí dvou pastorků – Master and Slave, 

• pohon pomocí kuželových kol, 

• pohon pomocí šneku a šnekového kola, 

• pohon manuální. 

3. Podle kinematiky jednotlivých os: 

• univerzální frézovací hlava, 

• vidlicová frézovací hlava, 

• prodloužená frézovací hlava, 

• pravoúhlá frézovací hlava, 

• lícní deska, 

• speciální frézovací hlavy. 

4. Podle pohonu vlastního nástroje: 

• nástroj je poháněn elektromotorem umístěným uvnitř obráběcího stroje přes 

mechanizmus ve frézovací hlavě, 

• nástroj je poháněn vlastním elektrovřetenem nezávislým na motoru obráběcího 

stroje. 

5. Podle možnosti natáčení jednotlivých os: 

• s možností kontinuálního natáčení os během obrábění, 
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• S možným natočením os pouze po zastavení nástroje. 

6. Podle způsobu výměny hlavy, výměny nástroje, natáčení os 

• manuální, 

• automatické. 

2.2 Typy frézovacích hlav 

Jak je již zmíněno výše, frézovací hlavy slouží ke zvýšení technologických možností 

obráběcího stroje a to prodloužením, zrychlením nebo změnou orientace vřetene pomocí těchto 

hlav. Typickým příkladem můžou být horizontální vyvrtávačky. Ty mají vřeteno orientováno 

vodorovně, což je vhodné zejména pro obrábění svislých ploch. Pokud však chceme obrábět 

plochy vodorovné, šikmé nebo nějak obecně orientované, musíme použít frézovací hlavu, která 

je schopna orientovat vřeteno kolmo na danou plochu. 

2.2.1 Pravoúhlé hlavy 

Pravoúhlou hlavou (Obr. 1) se rozumí jednoosá frézovací hlava, kde je osa vřetene orientována 

kolmo na osu vřetene stroje. Základem hlavy je většinou tělo složeno ze dvou částí, první je 

statická, pevně spojená s vřeteníkem stroje a druhá je otočná kolem osy C vřetene stroje. 

Natáčení pravoúhlé hlavy může být realizováno buď až po zastavení nástroje (a to buď 

manuálně, nebo automaticky), nebo plynulým otáčením osy i během obrábění pomocí externího 

mechanizmu, nezávislého na otáčení nástroje. Nástroj je poháněn přímo motorem stroje pomocí 

kuželového soukolí a je upnut zpravidla pomocí upínače v dutině vřetena s normalizovaným 

kuželem. Tento typ hlavy má díky natáčení pouze jedné osy vysokou tuhost, což vede k vyšší 

přesnosti obrábění. 

 

Obr. 1) Pravoúhlá frézovací hlava HPR50 firmy TOS Varnsdorf (1). 
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2.2.2 Ortogonální hlavy 

Ortogonální, neboli pravoúhlé hlavy mají ovládané dvě navzájem kolmé osy. Ortogonální hlava 

(Obr. 2) má osu C totožnou s osou vřetene obráběcího stroje a osu A kolmou na obě tyto osy. 

Hlava je tak určena pro obrábění ploch pod úhly jinou hlavou nedosažitelné. 

 

Obr. 2) Ortogonální hlava Madaula G022 (2). 

2.2.3 Vidlicové hlavy 

Nejčastější využití vidlicových hlav (Obr. 3) je u strojů portálového typu, s horním nebo 

spodním gantry. Obecně tedy pro stroje, kde je vřeteno orientováno svisle a obrábí tvarově 

složitější plochy z horní části obrobku. Pohon je často řešen elektrovřetenem přímo ve vidlici, 

nebo přes mechanizmus od vřetene stroje. Varianta s elektrovřetenem je využívána pro 

dokončovací operace, zatímco varianta náhonu od vřetene stroje se používá pro hrubovací 

operace a výkonné obrábění. 

 

Obr. 3) Vidlicová frézovací hlava Trimill T12C (3). 
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2.2.4 Lícní desky 

Slouží pro operaci soustružení otvorů velkých průměrů. Na obrázku (Obr. 4) je lícní deska 

Fermat FH80 společně s lícní deskou D’Andrea, obě v nabídce ke strojím společnosti Fermat. 

Lícní deska FH80 se upevní přímo na duté vřeteno horizontální vyvrtávačky, zatímco v něm 

uložené pracovní vřeteno svým výsuvem ovládá vyložení nože. 

 
 

 

Obr. 4) Vlevo lícní deska D’Andrea UT5-500 S (4), vpravo Fermat FH80 (5). 

2.2.5 Přímé hlavy 

U přímých hlav (Obr. 5) je osa vřetene hlavy vždy shodná s osou vřetene obráběcího stroje. 

Výrobci těchto hlav nabízí různé délky přímých hlav. Pohon je řešen přímo vřetenem 

obráběcího stroje. Pro hrubovací operace se používá kratších hlav, a to kvůli vyšší tuhosti než 

v případě hlav delších. Výhodou hlavy jsou malé příčné rozměry. Díky tomu se hlava dostane 

hluboko do obrobku, kde může provádět nejrůznější operace jako např. frézování, vrtání, 

vyvrtávání atd. 

 

Obr. 5) Horizontální přímá hlava Soraluce (6). 

2.2.6 Univerzální hlavy 

V aplikacích, kde je potřeba obrábět tvarově složitější plochy, nebo plochy pod různými úhly 

má uplatnění univerzální hlava. Ve srovnání s pravoúhlými hlavami je zde kromě osy C, která 

se otáčí kolem vřetene stroje, další osa A, natočená vůči ose C o 45°.  Z tříosého obráběcího 

centra se tedy stane pětiosé, schopné obrábět téměř pod jakýmkoliv úhlem. Natáčení os  
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i upínání nástroje lze provádět jak manuálně, tak automaticky. Kvůli další ovládané ose se ale 

snižuje tuhost hlavy a tím i její přesnost. 

 

Obr. 6) Univerzální souvisle polohovaná frézovací hlava TOS Varnsdorf UHF 50 (7). 

2.3 Frézovací hlavy Fermat 

Společnost Fermat v současnosti dodává ke svým strojům celou řadu vlastních frézovacích hlav 

(Tab 1) , určených zejména pro těžké hrubovací operace. V této podkapitole se budu věnovat 

parametrům aktuálně nabízených hlav vyráběné firmou Fermat pro následné porovnání s 

mým návrhem frézovací hlavy. 

Z tabulky nabízených hlav lze vyčíst, že společnost Fermat vyrábí především robustní 

hlavy velkých rozměrů a vysokých výkonů. Ve výrobním spektru chybí hlavy menších 

rozměrů, které by mohly operovat například v dutinách obrobků, byť za cenu nižších 

obráběcích výkonů. Fermat sice nabízí i hlavy tohoto typu, nicméně žádná z nich není firemním 

výrobkem. Úkolem tedy je zpracování hlavy sloužící právě těmto účelům s následným 

porovnáním (především finančním) s konkurencí. 
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Tab 1)  Přehled nabízených hlav společnosti Fermat (8). 

Typ hlavy Univerzální mikro-

indexovaná hlava 

Univerzální 

manuální hlava 

Univerzální 

automatická hlava 

Pravoúhlá mikro-

indexovaná hlava 

Pravoúhlá 

manuální hlava 

Pravoúhlá 

automatická hlava 

Zkratka+ 

obrázek 

UHAmi 30 UHM 30 UHA 30 PHAmi 60 PHM 37 PHA 37 

 
  

  
 

Hlavní rozměry 

(VxŠxD) 
555 x 410 x 795 510 x 320 x 530 450 x 370 x 575 650 x 505 x 505 535 x 320 x 385 500 x 430 x 560 

Otáčky 10 – 3000 ot/min 3000 ot/min 3000 ot/min 10 – 1700 ot/min 3000 ot/min 3000 ot/min 

Výkon 30 kW 30 kW 30 kW 60 kW 37 kW 37 kW 

Max. krouticí 

moment 

1600 Nm 1600 Nm 

(150 ot/min.) 

1600 Nm 

(150 ot/min.) 

2500 Nm 2000 Nm 

(150 ot/min.) 

2000 Nm 

(187 ot/min.) 

Upínací moment 

(hydraul. brzda) 

A-osa 3800 Nm, 

C-osa 6500 Nm 

  C-osa 10 000 Nm   

Polohování 0,001° / 0,001° 2,5°/ 2,5° (1°/ 1°) 2,5°/ 2,5° (1°/ 1°) 0,001° 1° resp. 2,5° 1° resp. 2,5° 

Upínač nástrojů SK 50 (DIN, 

ANSI, MAS) 

ISO 50 – DIN 

69871 

ISO 50 – DIN 

69871 

SK 50 (DIN, 

ANSI, MAS) 

ISO 50 – DIN 

69871 

ISO 50 – DIN 

69871 

Vnitřní chlazení 

středem vřetene 

Vnitřní i vnější Ne Standard Vnitřní i vnější Volitelné Standard 
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2.4 Konkurenční pravoúhlé hlavy 

V této podkapitole se budu věnovat porovnáním konkurenčních pravoúhlých frézovacích hlav 

dle parametrů výrobců. Srovnávacími parametry jsou maximální kroutící moment 250Nm a 

maximální trvalé otáčky 4000 ot/min a zároveň co nejmenší rozměry. V závěru této práce se 

budu věnovat i finančnímu porovnání těchto hlav s hlavou navrhnutou v této diplomové práci. 

2.4.1 Alberti Umberto T90-10 

Společnost Alberti nabízí pravoúhlou frézovací hlavu T90-10 (Obr. 7) velmi podobnou 

zadaným požadavkům. Max. otáčky 3000 ot/min, max. kroutící moment: 250Nm, minimální 

průměr hlavy bez nástroje: 315mm (9). 

 

Obr. 7) Rozměry pravoúhlé frézovací hlavy Alberti T90-10 (9). 

2.4.2 OMG TAS12609 

Nejbližší pravoúhlá hlava nabízená firmou OMG je manuální hlava TA40.TD (Obr. 8) s max.  

výkonem 40kW, max. kroutícím momentem 185Nm a max. otáčkami 5000ot/min (10). 
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Obr. 8) Pravoúhlá frézovací hlava OMG TA40.TD (10). 

2.4.3 Pibomulti FEC50-14 

Z hlav od výrobce Pibomulti nejvíce odpovídá zadaným parametrům hlava FEC50-14 (Obr. 9). 

Parametry udávané výrobcem: maximální otáčky: 2000ot/min, maximální moment: 200Nm, 

výkon: 14kW. Všechny pravoúhlé hlavy tohoto výrobce mají provozní otáčky maximálně 

2000ot/min (11).  

 

Obr. 9) Pravoúhlá hlava Pibomulti FEC50-14 (11). 

2.4.4 CyTec Swivel axis P12 small 

Společnost CyTec využívá na svých hlavách výhradně pohonu pomocí elektrovřetene. Tím se 

samozřejmě velmi liší dané parametry. Tyto hlavy jsou tedy vhodnější na dokončovací operace. 

Parametry hlavy CyTec Swivel axis P12 small (Obr. 10): výkon: 21kW, max. moment: 67Nm, 

nominální otáčky: 3000ot/min, max. otáčky: 24000ot/min (12). 
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Obr. 10) Pravoúhlá frézovací hlava CyTec Swivel axis P12 small (13). 

Přestože je tato hlava z hlav CyTec konstrukčně i parametrově nejpodobnější zadané hlavě, 

rozhodl jsem se ji nezahrnovat do výsledného porovnání. Důvodem je stále velký rozdíl 

v parametrech hlavy. To je samozřejmě způsobeno především použitím elektrovřetene, které 

by zároveň dělalo velký rozdíl v cenovém porovnání. 

2.4.5 Gong Yang N75 

Tchaj-wanský výrobce frézovacích hlav nabízí hlavu Gong Yang N75 (Obr. 11) s následujícími 

parametry: max. otáčky: 2000ot/min, max. výkon: 38kW, max. kroutící moment: 1000Nm (14). 

 

Obr. 11) Pravoúhlé frézovací hlavy Gong Yang N75 (14). 
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3 KONSTRUKČNÍ MOŽNOSTI PRAVOÚHLÉ 

FRÉZOVACÍ HLAVY 

V této kapitole se budu věnovat možnostmi návrhu a konstrukčním uzlům pravoúhlých 

frézovacích hlav. Součástí této kapitoly bude i vícekriteriální hodnocení jednotlivých 

konstrukčních možností pro následnou volbu varianty koncového zákazníka. 

3.1 Požadované parametry a opce 

Pro návrh zadané manuální frézovací hlavy byly určeny následující parametry, které musí být 

splněny: 

• Trvalé maximální otáčky: 4000ot/min 

• Maximální přenesený kroutící moment: 250Nm 

• Manuální upínání nástroje (opčně automatické) 

• Upínací kužel SK 50 dle DIN 69871 

• Mazání ozubených kol i ložisek tukem 

• Aplikace hlavy na vřeteník V130 

Součástí diplomové práce není vypracování analýzy rizik. Zde se předpokládá 

posouzení stroje až jako celku, a to z důvodu, že pravoúhlá hlava bude součástí obráběcího 

stroje. 

3.2 Výběr nejvhodnější varianty 

Pro výběr nejvhodnější konstrukční varianty byla zvolena jednoduchá, ale plně postačující 

metoda – metoda pořadí. 

Při použití této metody se předpokládá znalost ordinálních informací o kritériích. To 

znamená, že jsme schopni určit pořadí kritérií podle důležitosti, ale nejsme schopni určit, o 

kolik je první kritérium důležitější než kritérium druhé atd. V opačném případě mluvíme o 

kardinálních informacích. 

Údaje o preferenci jednotlivých kritérií i možností konstrukčních variant byly 

konzultovány postupně s oddělením konstrukce, nákupu, montáže, servisu a aplikačním 

oddělení. 

3.2.1 Postup výběru varianty metodou pořadí 

Pro využití této metody jsme museli zjistit od výše zmíněných oddělení v první řadě kritéria, 

která jsou pro navrhovanou hlavu důležitá. V druhé fázi je nutné seřadit kritéria podle relativní 

důležitosti jednotlivých činitelů. Poté stačí jednotlivým kritériím přiřadit body neboli váhu, a 

to sestupně dle pořadí. Nejdůležitější kritérium má tedy tolik bodů, kolik máme kritérií, druhé 

nejdůležitější o bod méně. Nejméně důležité kritérium má tedy bod jeden. Dále ohodnotíme 

vždy jednoho činitele dle následující tabulky (Tab 2) . 
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Tab 2)  Význam hodnocení. 

Známka Význam Hodnota 

A Výborné 5 

B Velmi dobré 4 

C Dobré 3 

D Dostačující 2 

E Slabé 1 

Pro vícekriteriální hodnocení jsem po konzultaci s konstrukčním oddělení určil dva 

nejdůležitější konstrukční uzly, a to možnost náhonu a způsob natáčení hlavy. Hodnocení 

dílčích kritérií se provádí i s ohledem na zbývající varianty, tedy vždy nejvýhodnější varianta 

dle daného kritéria je hodnocena nejvyšší známkou. Nemusí to však být nejvyšší možná 

hodnota. Pro každou kombinaci zjistíme číselné hodnocení tak, že vynásobíme váhu kritéria Ki 

s jeho hodnocením vi. Celkové hodnocení varianty w je pak součtem takto vypočítaných dílčích 

hodnocení ve sloupci. 

w = ∑ Ki . vi

n

i=1

 (1)  

3.2.2 Výsledné hodnocení 

Tab 3)  Vícekriteriální hodnocení návrhu pravoúhlé hlavy. 

  Váha Konstrukční varianty 

Náhon   Elektrovřetenem Ozubenými koly Externí pohon 

Natáčení 

hlavy 

  Ručně, 

tyčí 

Šnek. 

Převod 

Ručně, 

tyčí 

Šnek. 

Převod 

Ručně, 

tyčí 

Šnek. 

Převod 

Rozměry 7 2 3 4 3 2 1 

Cena 6 2 1 5 3 3 2 

Max. Mk 5 1 1 5 5 4 4 

Max. otáčky 4 5 5 3 3 4 4 

Chlazení 3 1 1 4 4 3 3 

Údržba 2 4 3 3 1 4 2 

Snadná 

montáž 
1 5 4 3 2 2 1 

Celkové 

hodnocení 
 67 65 116 92 87 69 

Z této tabulky vyplívá, že nejvhodnější konstrukční varianta je možnost náhonu 

vřetenem stroje pomocí ozubeného převodu a natáčení hlavy manuálně pomocí tyče. Natáčení 

hlavy se tedy bude provádět až po zastavení stroje. 

3.3 Vřeteno pravoúhlé frézovací hlavy 

Základní funkcí vřetena je zaručit nástroji takový otáčivý pohyb, při kterém se jednotlivé dráhy 

bodů nástroje liší od kružnice v daných maximálních odchylkách (15). 

Na vřetena obráběcích strojů jsou kladeny následující požadavky (15): 

• Vysoká přesnost chodu - určena velikostí radiálního a axiálního házení 
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• Dokonalé vedení - vřeteno nesmí měnit polohu v prostoru vlivem změny smyslu 

a směru působení zatížení 

• Minimální ztráty v uložení vřetena - vlivem účinnosti, oteplování, tepelné 

dilatace 

• Vysoká tuhost vřetena - z důvodu co nejmenší deformace 

• Možnost vymezení vůle v uložení vlivem opotřebení 

• Vysoká životnost a provozní spolehlivost 

3.3.1 Uložení vřetena 

Způsob uložení vřetena je velmi důležitým faktorem při konstrukci celé frézovací hlavy. 

V závislosti na způsobu použití frézovacích hlav přichází v úvahu kluzné, elektromagnetické, 

nebo valivé systémy uložení. Až 90 procent vřeten obráběcích strojů jsou uložena na valivých 

ložiskách. Vřeteno bývá staticky uloženo v jednom, případně dvou axiálních (Tab 4) a dvou 

radiálních ložiskách. Pro zajištění co nejvyšší přesnosti chodu vřetena bývají přední ložiska 

axiálně fixována, zatímco zadním ložiskám je umožněn pohyb v axiálním směru kvůli tepelné 

roztažnosti (16) (15). 

Tab 4)  Uspořádání ložisek do dvojic (17). 

Způsob 

uspořádání 

Zády k sobě (do ,,O“) Čely k sobě (do ,,X“) Do tandemu 

Schéma 

uspořádání 

   

Vlastnosti 
• Velká tuhost proti 

naklopení 

• Obousměrné axiální 

zatížení 

• Malá tuhost proti 

naklopení 

• Obousměrné axiální 

zatížení 

• Jednosměrné 

axiální zatížení 

 

3.3.2 Ložiska vřetena 

V závislosti na konkrétních podmínkách práce vřetene přichází do úvahy následující typy 

ložisek (16): 

1) Valivá ložiska: 

• přenos čistě axiální síly: kuličková ložiska jednosměrná, obousměrná a s kosoúhlým 

stykem. 

• přenos čistě radiální síly: jednořadá a dvouřadá válečková ložiska, výjimečně kuličková, 

• přenos kombinovaného zatížení: radiální kuličková ložiska, kuželíková ložiska. 

2) Kluzná ložiska: 

• hydrostatická, 

• hydrodynamická, 

• aerostatická, 

• aerodynamická. 

3) Elektromagnetická ložiska 
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Kluzné a elektromagnetické uložení se používají ve speciálních případech, kde jsou kladeny 

extrémně vysoké nároky na tuhost (kluzné uložení) nebo na vysoké otáčky (elektromagnetické 

uložení). Jak už bylo zmíněno výše, až 90 procent vřeten je osazeno valivými ložisky. Při 

návrhu těchto ložisek je nutné dodržet následující postup (Obr. 12) (15). 

 

Obr. 12) Etapy návrhu uložení vřetena (15). 

Pro uložení vřetena navrhované hlavy bude použito vysoce přesných kuličkových ložisek 

s kosoúhlým stykem řady 70, tedy lehká řada. Tato řada byla zvolena pro své malé zástavbové 

rozměry, tedy nízkou výšku průřezu ložiska. Uložení bude řešeno dvěma páry ložisek 

uspořádaných do ,,O“. 

3.3.3 Upínání 

Konec vřetena, který vyčnívá z frézovací hlavy se nazývá přední konec. Při návrhu vřetena je 

třeba klást velkou pozornost na úpravu tohoto konce tak, aby zabezpečoval optimální spojení 

vřetene s nástrojem. Toto spojení musí být přesné, rychlé, spolehlivé a tuhé. Pro frézování 

používáme následující nástrojové držáky (16): 

• kuželovou stopku ISO (kuželovitost 7:24), 

• krátkou kuželovou stopku HSK (kuželovitost 1:10), 6 provedení A-F, 

• válcovou stopku (méně časté), 

• speciální profil (např. trojúhelníkový Sandvik Coromant Capto), 

• BIG Plus (podobné jako ISO s usazením i na čelo příruby). 

Požadavkem na frézovací hlavu je manuální upínání s kuželem SK 50 dle DIN 69871 

s možností úpravy na upínání automatické se stejným kuželem. 

AUTOMATICKÉ UPÍNÁNÍ 

Vnitřní rozměry vřetena budou v případě tohoto řešení přizpůsobeny pro nakupovaný upínač 

od společnosti OTT-Jakob (Obr. 13). 

Nástroj je upnut v dutině upínací kleštinou, jenž je pomocí táhla napojena na talířové 

pružiny, které vyvozují upínací sílu. Ta je v některých případech zesílena násobičem upínací 

síly. K uvolnění nástroje dochází při přivedení tlakového oleje do hydraulického válce. Ten 

stlačí talířové pružiny, odblokuje elementy násobiče, uvolní kleštinu, a tak i nástroj v dutině 

vřetena. Poté je možné nástroj z vřetena vyjmout. 
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Obr. 13) Upínač ES společnosti OTT-Jakob (18). 

Součástí tohoto upínače je i kontrola polohy upínače pomocí indukčních senzorů. Ten 

kontroluje tři polohy: 

• poloha upnuto s nástrojem, 

• poloha upnuto bez nástroje, 

• poloha rozepnuto. 

Pokud se zákazník rozhodne pro úpravu hlavy na verzi s automatickým upínáním, je 

třeba počítat při konstrukci s použitím následujících komponent: 

• snímač nulové polohy hlavy (poloha výměny nástroje), 

• konektor pro přenos dat ze snímačů do vřeteníku stroje (potažmo do řídícího 

systému stroje), 

• přivedení vysokotlaké hadice a datového kabelu do upínače, 

• vřeteno s vnitřní dutinou pro upínač, 

• aretace vřetena hlavy. 

MANUÁLNÍ UPÍNÁNÍ 

V případě manuálního upínání bude vřeteno frézovací hlavy vybaveno šroubem, který obsluha 

při výměně nástroje uvolní, tím rozevře upínací kleštinu a nástroj pak lze z dutiny vřetena 

vyjmout. Výhodou tohoto řešení je malá zástavbová výška hlavy a tím i výrazné zvýšení 

přístupnosti hlavy pro případné obrábění uvnitř obrobku. Nespornou výhodou je i cena, kdy 

ušetříme položky zmíněné výše. 

Jelikož se jedná o hlavu manuálně natáčenou i manuálně fixovanou k vřeteníku, provádí 

kontrolu upnutí nástroje obsluha stroje. Nejsou tedy potřeba žádné elektronické bezpečnostní 

prvky. 

Všechny konkurenční hlavy uvedené ve druhé kapitole jsou osazeny manuálním 

upínáním. Pro řešení této diplomové práce tak byla zvolena taktéž varianta s manuálním 

upínáním, a to hlavně z důvodu menších zástavbových rozměrů hlavy a nižší ceny, tedy i 

konkurenceschopnosti. 

3.3.4 Těsnění ložisek vřetena 

Abychom zajistili přesnost vřetena, jeho plynulý chod a zvýšili trvanlivost ložisek, musíme 

zamezit vnikání nečistot do předních ložisek vřetena. Využijeme zde labyrintového těsnění, 

které je vhodné při vyšších otáčkách vřetena, jako v tomto případě. Labyrintové těsnění se 

skládá z vnitřního kroužku, který těsně doléhá na vřeteno, a z vnějšího kroužku, které je uloženo 

ve vřetenové přírubě. Pokud se řezná kapalina dostane do mezery mezi přírubou a vřetenem, je 

kapalina díky otáčivému pohybu skrz labyrint ,,odstředěna“ zpět do pracovního prostoru (Obr. 

14). 
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Obr. 14) Ukázka funkce labyrintového těsnění. 

Výrobcem takového druhu těsnění je například německá firma GMN (Obr. 15). 

 

Obr. 15) Labyrintové těsnění německého výrobce GMN (19). 

3.4 Návrh ozubených kol 

Výběr nejvhodnějšího přenosu výkonu z náhonové hřídele na vřeteno frézovací hlavy podléhá 

nejenom technickým, ale také ekonomickým požadavkům. Základem pro zvolení správných 

parametrů ozubeného převodu je použití metody, která zohledňuje tyto vlivy: 

• kroutící moment, 

• rychlost, 

• vzdálenost os, 

• převodový poměr, 

• výkon, 

• délka běhu pohonu, 

• počet zabírajících zubů. 

Pro tuto pravoúhlou hlavu je pro dané parametry a kinematiku nejvhodnější variantou kuželové 

soukolí. 

3.4.1 Vstupní parametry (hnací) 

Vychází z parametrů vřeteníku, na který bude hlava připojena. Jedná se o vřeteník V130. Tyto 

parametry lze vyčíst z výkon-momentové charakteristiky vřeteníku (Obr. 16). Výkon motoru je 

přenášen na vřeteník přes dvoustupňovou převodovku SIEMENS s automatickým řazením. 

První stupeň se používá pro těžké hrubování, kdy je použito nižších otáček a maximálního 
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kroutícího momentu. Zatímco druhý stupeň se používá převážně pro dokončovací operace 

charakteristické nižším kroutícím momentem a vyššími otáčkami. 

 

Obr. 16) Výkon-momentová charakteristika vřeteníku V130. 

3.4.2 Výstupní parametry (hnané) 

Parametry, které mají vystupovat z frézovací hlavy jsou určeny zadáním této diplomové práce. 

𝑛𝑚𝑎𝑥 = 4000 𝑚𝑖𝑛−1  … Maximální otáčky vřetene 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 250 𝑁𝑚  … Maximální kroutící moment 

Pro maximální otáčky 4000ot/min je tedy nutné využít druhý stupeň převodovky 

vřeteníku. Z charakteristiky lze však vyčíst, že bude tento stupeň stačit zároveň i pro maximální 

kroutící moment 250Nm. 

Pro tyto požadavky jsem vytvořil výkon-momentovou charakteristiku navrhované hlavy 

(Obr. 17) na základě parametrů vřeteníku V130. Z této charakteristiky lze vyčíst dva pracovní 

body neboli vstupní parametry pro následný návrh a to: 

• bod nejvyššího kroutícího momentu [𝑛𝐴 = 1565 𝑚𝑖𝑛−1 ;  𝑀𝐴 = 250 𝑁𝑚], 

• bod nejvyšších otáček [𝑛𝐵 = 4000 𝑚𝑖𝑛−1 ;  𝑀𝐵 = 70 𝑁𝑚]. 
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Obr. 17) Výkon-momentová charakteristika navrhované hlavy. 

3.4.3 Provozní požadavky 

Pracovní cyklus 1x8 hodin/den, 5dní/týden. 

3.5 Uložení náhonové hřídele 

Pro uložení náhonové hřídele byla zvolena jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem 

firmy SKF s řadovým označením 70. Tato řada byla opět zvolena zejména kvůli malým 

zástavbovým rozměrům, stejně jako u vřetena. Zvolil jsem párové uspořádání ložisek do 

tandemu v obou směrech. Tím by mělo být zajištěna jednak vysoká tuhost proti naklopení 

ložisek a jednak přenos vysokého zatížení v obou axiálních směrech. 

3.6 Natáčení a aretace osy C 

Pro fixaci hlavy v požadované poloze budou použity tzv. Hirthovy věnce (Obr. 18). Výrobci 

těchto spojek jako například TACROCKFORD, GSAPLUS nebo VOITH nabízí celou řadu 

ozubených věnců, žádné z nich ale přesně neodpovídají požadovaným zástavbovým rozměrům. 

Proto budou tyto kroužky vyráběny firmou Fermat, která má s výrobou těchto spojek dlouholeté 

zkušenosti. Zuby budou rozděleny po 2,5°, což se jeví dostačující pro aplikace zadané frézovací 

hlavy, ale v případě zákazníkova přání bude možnost výměny za kroužek rozdělený po 1°. 
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Obr. 18) Hirthův věnec (vlevo) a upínací kámen (vpravo) společnosti Fermat (20). 

Aby bylo možné s frézovací hlavou manuálně otáčet, musí být však tyto kroužky 

rozpojeny. K tomuto rozpojení budou sloužit tzv. upínací kameny (Obr. 18) osazené po obvodu 

těla hlavy. Upínací kameny jsou speciální šrouby, které mají místo klasické hlavy čtyřhrannou 

desku. Ta se pohybuje v drážce litinového těla hlavy. Po natočení hlavy obsluhou do 

požadované polohy se utáhnou matice a hlava je opět fixována Hirthovými kroužky. Jde o 

nejjednodušší a nejlevnější variantu indexace osy C, pro účely této frézovací hlavy jsou však 

ideální zejména kvůli zástavbovým rozměrům. 

Řada zákazníku však indexaci nepožaduje, nebo pro ně není ani indexace po 1° 

dostačující. V tomto případě bude možné dodat hlavu bez Hirthova věnce a provést aretaci 

hlavy pod libovolným úhlem. Pro tuto variantu je vhodné navrtat do těla hlavy otvor pro 

válcový kolík, kterým bude možné vždy zajistit přesnou nulovou polohu natočení vřetena. Ta 

je nezbytná pro případnou automatickou výměnu nástrojů. 
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4 VÝPOČTOVÝ NÁVRH PRAVOÚHLÉ FRÉZOVACÍ 

HLAVY 

V této kapitole bude řešen výpočet všech důležitých součástí navrhované frézovací hlavy. 

Důležité části zahrnují především vřeteno, přenos výkonu ze vstupní hřídele na výstupní a také 

z vřetene stroje na vstupní hřídel hlavy, tedy příslušnou spojku. Vše ale začíná u výpočtu sil 

působících na vřeteno při obrábění materiálu. 

4.1 Zatěžující síly při obrábění 

Při návrhu všech konstrukčních uzlů pravoúhlé frézovací hlavy je nutné vycházet ze silového 

zatížení, které bude tento mechanizmus přenášet. Hlava bude sloužit pro obrábění nejrůznějšími 

nástroji, při různých řezných podmínkách a také obrábění různého materiálu. Jako výchozí 

výpočet pro stanovení parametrů dalších konstrukčních uzlů je nutné spočítat tzv. zátěžné 

spektrum. Tento výpočet by měl zahrnout co nejširší oblast možného použití dané frézovací 

hlavy. 

Pro výpočet zátěžného spektra při obrábění jsem si vybral dvě technologické operace, a 

to hrubování při čelním frézování a jako druhou operaci vrtání. Pro obě tyto operace jsem si 

vybral následující nástroje výrobce ISCAR. 

Tab 5)  Nástroje pro výpočet zátěžných sil (21). 

Nástroj Typ nástroje Průměr Označení 

F1 Fréza s výměnnými břit. destičkami 100 mm H690 F90AX D100-8-32-16 

F2 Fréza s výměnnými břit. destičkami 16 mm HP E90AN-D16-3-C15-07-C-B 

V1 Vrták s výměnnými břit. destičkami 30 mm DCN 300-150-32R-5D 

V2 Vrták s výměnnými břit. destičkami 8 mm DCN 080-024-12R-3D 
    

  

Obr. 19) Fréza (vlevo) a vrták (vpravo) s výměnnými břit. destičkami společnosti 

ISCAR (21). 

4.1.1 Síly při frézování 

Frézování je operace třískového obrábění, kdy je z obrobku odebírán materiál ve formě 

jednotlivých třísek rotačním nástrojem – frézou. Při kontaktu rotujícího nástroje s obráběným 

materiálem vzniká řezná síla. Ta je rovna měrnému řeznému odporu. Velikost této síly závisí 
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na geometrii nástroje, řezném prostředí, vlastnostech obráběného materiálu, velikosti průřezu 

třísky apod. Z technologického hlediska je možné rozdělit frézování na dva typy, a to frézování 

válcové (sousledné a nesousledné) a frézování čelní (Obr. 20) (22). 

 

Obr. 20) Základní pojmy čelního frézování (23). 

Následující obrázek (Obr. 21) vysvětluje základní pojmy u třísky při čelním frézování. Platí zde 

že se průřez třísky mění v závislosti na úhlu posuvového pohybu φi, ale také na úhlu nastavení 

hlavního ostří κr. Pro výpočet maximální řezné síly je důležité znát maximální průřez a počet 

zubů nástroje, které jsou v záběru. Proto je třeba počítat s hodnotou úhlu φmax=90°. 

 

Obr. 21) Průřez třísky při čelním frézování (22). 

4.1.2 Síly při vrtání 

Vrtání je výrobní metoda, kterou se vyhotovují díry do plného, nebo zvětšují díry do 

předpracovaného (předlitého, předvrtaného, předkovaného, předlisovaného atd.) materiálu, což 

nazýváme vyvrtávání. Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej zpravidla nástroj (vrták), 

výjimečně obrobek. Osa nástroje je zpravidla kolmá na obráběnou plochu, do které vrták 

vstupuje. Vedlejší (posuvový) pohyb vykonává taktéž nástroj. Charakteristickou vlastností 

všech nástrojů na díry je, že se podél hlavního ostří ve směru od obvodu ke středu nástroje 

zmenšuje řezná rychlost (Obr. 22) (v ose nástroje dosahuje nulové hodnoty). Z tohoto důvodu 

se za řeznou rychlost považuje obvodová rychlost na největším průměru nástroje (24).  
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a) 

 

Obr. 22) a) Řezné síly při vrtání, b) Průřez třísky při vrtání (24). 

4.1.3 Výpočet zatěžujících sil pro nástroj F1 

Tab 6)  Parametry pro obrábění nástrojem F1. 

Parametr Značka Jednotka Hodnota 

Průměr nástroje 𝐃𝐧  [mm] 100 

Počet zubů nástroje 𝐳 [−] 8 

Úhel nastavení hlavního ostří 𝛞𝐫 [°] 90 

Řezná rychlost 𝐯𝐜 [m ∙ min−1] 130 

Posuv na zub 𝐟𝐳 [mm/zub] 0,18 

Výška záběru ostří 𝐚𝐩 [mm] 3.5 

Šířka záběru ostří 𝐚𝐞 [mm] 90 

Úhel určující polohu zubu 𝛗 [°] 90 

Specifická řezná síla (25) 𝐤𝐜 [N ∙ mm−2] 1480 

 𝐤𝐟 [N ∙ mm−2] 290 

 𝐤𝐩 [N ∙ mm−2] 240 

Exponenty složek řezné síly (25) 𝟏 − 𝐳 [−] 0,83 

 𝟏 − 𝐲 [−] 0,5657 

 𝟏 − 𝐱 [−] 0,24 

Obráběný materiál   GGG 60 

Otáčky nástroje 

nn =
vc

Dn∙π
=

130

0,1 ∙ π
= 413,8 min−1 (2)  

Rychlost posuvu (23) 

vf = nn ∙ z ∙ fz = 413,8 ∙ 8 ∙ 0,18 = 595,9 mm ∙ min−1 (3)  
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Počet zubů v záběru (25) 

φs = 2 ∙ arc sin (
ae

Dn
) = 2 ∙ arc sin (

90

100
) = 128,3° (4)  

nzp = z ∙
ψ

360°
= 8 ∙

128,3

360
= 2,85 → nzp = 3 (5)  

Jmenovitá tloušťka třísky (26) 

hm =  fz. sin φ . sin ϰr = 0,18 . sin(90) . sin(90) = 0,18 mm (6)  

Část řezné síly-směr kolmo k zubu nástroje (25) 

Fcz = ap . hm
1−z. kc = 3,5 . 0,180,83 . 1480 = 1480 N (7)  

Část řezné síly-směr do středu nástroje (25) 

Fcnz = ap . hm
1−x. kf = 3,5 . 0,180,24 . 290 = 673 N (8)  

Část řezné síly-směr rovnoběžně s osou nástroje (25) 

Fpz = ap . hm
1−y

. kp = 3,5 . 0,180,5657 . 240 = 318 N (9)  

Rozklad sil při čelním frézování na jednotlivé složky je znázorněn na následujícím obrázku 

(Obr. 23). 

 

Obr. 23) Rozklad sil při čelním frézování (25). 

Úhly jednotlivých zubů v záběru (25) 

φ1 = arc cos
ae

Dn
= arc cos

90

100
= 25,8° (10)  

φ2 = φ1  +  
360°

z
= 25,8 +  

360°

8
= 70,8° 

(11)  

φ3 = φ2  +  
360°

z
= 70,8 +  

360°

8
= 115,8° 

(12)  
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Přepočet složek řezných sil (25) 

Ffz = Fcz . cos φz + Fcnz . sin φz (13)  

Ffnz = Fcz . sin φz − Fcnz . cos φz (14)  

Tab 7)  Tabulka výsledných řezných sil pro jednotlivé zuby nástroj F1. 

 𝐅𝐟𝐳 [𝐍] 𝐅𝐟𝐧𝐳 [𝐍] 

𝛗𝟏 = 𝟐𝟓, 𝟖° 1625 38 

𝛗𝟐 = 𝟕𝟎, 𝟖° 1122 1176 

𝛗𝟑 = 𝟏𝟏𝟓, 𝟖° -38 1625 

Výsledná síla do osy nástroje  

Ff = ∑ Ffz

3

z=1

= 1625 + 1122 − 38 = 2709 N (15)  

Výsledná obvodová síla 

Ffn = ∑ Ffnz

3

z=1

= 38 + 1176 + 1625 = 2839 N (16)  

Výsledná síla rovnoběžná s osou nástroje 

Fp = ∑ Fpz

nz

z=1

= 3 .  318 = 954 N (17)  

Celková výsledná síla 

Fc = √Ff
2 + Ffn

2 + Fp
2 = √27092 + 28392 + 9542 = 4038 N (18)  

Řezný kroutící moment (23) 

Mc = Fc .
Dn

2
=

4038 . 0,1

2
=  201,9 Nm (19)  

Řezný výkon (23) 

Pc = Fc . vc =
4038 . 130

60 . 1000
= 8,7 kW (20)  
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4.1.4 Výpočet zatěžujících sil pro nástroj F2 

Tab 8)  Parametry pro obrábění nástrojem F2. 

Parametr Značka Jednotka Hodnota 

Průměr nástroje 𝐃𝐧  [mm] 16 

Počet zubů nástroje 𝐳 [−] 3 

Úhel nastavení hlavního ostří 𝛞𝐫 [°] 90 

Řezná rychlost 𝐯𝐜 [m ∙ min−1] 200 

Posuv na zub 𝐟𝐳 [mm/zub] 0,2 

Výška záběru ostří 𝐚𝐩 [mm] 1 

Šířka záběru ostří 𝐚𝐞 [mm] 10 

Úhel určující polohu zubu 𝛗 [°] 90 

Specifická řezná síla (25) 𝐤𝐜 [N ∙ mm−2] 2220 

 𝐤𝐟 [N ∙ mm−2] 343 

 𝐤𝐩 [N ∙ mm−2] 263 

Exponenty složek řezné síly (25) 𝟏 − 𝐳 [−] 0,86 

 𝟏 − 𝐲 [−] 0,5244 

 𝟏 − 𝐱 [−] 0,3248 

Obráběný materiál   12 050 

Otáčky nástroje (23) 

nn =
vc

Dn∙π
=

200

0,016 ∙ π
= 3979 min−1 (21)  

Rychlost posuvu (23) 

vf = nn ∙ z ∙ fz = 3979 ∙ 3 ∙ 0,2 = 2387 mm ∙ min−1 (22)  

Počet zubů v záběru (25) 

φs = 2 ∙ arc sin (
ae

Dn
) = 2 ∙ arc sin (

10

16
) = 77,4° (23)  

nzp = z ∙
ψ

360°
= 3 ∙

77,4

360
= 0,645 → nzp = 1 (24)  

Jmenovitá tloušťka třísky (26) 

hm =  fz. sin φ . sin ϰr = 0,2 . sin(90) . sin(90) = 0,2 mm (25)  

Řezná síla-směr kolmo k zubu nástroje (25) 

Fcz = ap . hm
1−z. kc = 1 . 0,20,86 . 2200 = 551 N (26)  

Řezná síla-směr do středu nástroje (25) 

Fcnz = ap . hm
1−x. kf = 1 . 0,20,3248 . 343 = 203 N (27)  
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Řezná síla-směr rovnoběžně s osou nástroje (25) 

Fpz = ap . hm
1−y

. kp = 1 . 0,20,5244 . 363 = 156 N (28)  

Celková výsledná síla 

Fc = √Fcz
2 + Fcnz

2 + Fpz
2 = √5512 + 2032 + 1562 = 608 N (29)  

Řezný kroutící moment (23) 

Mc = Fc .
Dn

2
=

608 . 0,016

2
=  4,9 Nm (30)  

Řezný výkon (23) 

Pc = Fc . vc =
608 . 200

60 . 1000
= 2 kW (31)  

4.1.5 Výpočet zatěžujících sil pro nástroj V1 

Tab 9)  Parametry pro obrábění nástrojem V1. 

Parametr Značka Jednotka Hodnota 

Průměr nástroje 𝐃𝐧  [mm] 30 

Počet ostří nástroje 𝐳 [−] 2 

Úhel nastavení hlavního ostří 𝛞𝐫 [°] 70 

Řezná rychlost 𝐯𝐜 [m ∙ min−1] 100 

Posuv na otáčku 𝐟v [mm/ot] 0,2 

Specifická řezná síla  𝐤𝐜 [N ∙ mm−2] 1160 

Kienzův exponent (27) 𝐦𝐜 [−] 0,37 

Obráběný materiál (27)   GGG 60 

Otáčky nástroje (24) 

nn =
vc

Dn∙π
=

100

0,030 ∙ π
= 1061 min−1 (32)  

Posuv na zub (24) 

fz =
fo

z
=

0,2

2
= 0,1 mm/zub (33)  

Jmenovitá tloušťka třísky (24) 

ℎ𝑑 = 𝑓𝑧 ∙ sin(ϰr) = 0,1 ∙ sin(70) = 0,094 m𝑚 (34)  

Jmenovitá šířka třísky (24) 

𝑏𝑑 =
𝐷𝑛

2 ∙ sin(ϰr)
=

30

2 ∙ sin(70)
= 15,96 m𝑚 (35)  
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Jmenovitý průřez třísky (24) 

Ad = hd ∙ bd = 0,094 ∙ 15,96 = 1,5 mm2 (36)  

Měrná řezná síla při daném způsobu zatěžování (27) 

kc0 =
kc

hd
mc

=
1160

0,0940,37
= 2782,6 MPa (37)  

Řezná síla na jeden břit (24) 

F =
Ad

2
∙ kc0 =

1,5

2
∙ 2782,6 = 2087 N (38)  

Celková řezná síla (24) 

𝐹𝑐 = 2 ∙ 𝐹 = 2 ∙ 2087 = 4174 𝑁 (39)  

Celková posuvová síla na vrták (27) 

𝐹𝑓 = 𝑘𝑐𝑂 ∙ 𝐷𝑛 ∙ 𝑓𝑜 ∙
sin(ϰr)

4
 (40)  

𝐹𝑓 = 2782,6 ∙ 30 ∙ 0,2 ∙
sin(70)

4
= 3922 𝑁  

Maximální kroutící moment (24) 

Mkn =
2 ∙ Fc ∙ Dn

2 ∙ 4
=

2 ∙ 4174 ∙ 0,030

2 ∙ 4
= 31,3 Nm (41)  

Řezný výkon (24) 

Pc = Fc ∙ vc =
4174 ∙ 100

60 ∙ 1000
= 6,96 kW (42)  

4.1.6 Výpočet zatěžujících sil pro nástroj V2 

Tab 10)  Parametry pro obrábění nástrojem V2. 

Parametr Značka Jednotka Hodnota 

Průměr nástroje 𝐃𝐧  [mm] 8 

Počet ostří nástroje 𝐳 [−] 2 

Úhel nastavení hlavního ostří 𝛞𝐫 [°] 70 

Řezná rychlost 𝐯𝐜 [m ∙ min−1] 100 

Posuv na otáčku 𝐟v [mm/ot] 0,2 

Specifická řezná síla  𝐤𝐜 [N ∙ mm−2] 2000 

Kienzův exponent (27) 𝐦𝐜 [−] 0,15 

Obráběný materiál (27)   12 050 
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Otáčky nástroje (24) 

nn =
vc

Dn∙π
=

100

0,008 ∙ π
= 3978,9 min−1 (43)  

Posuv na zub (24) 

fz =
fo

z
=

0,2

2
= 0,1 mm/zub (44)  

Jmenovitá tloušťka třísky (24) 

ℎ𝑑 = 𝑓𝑧 ∙ sin(ϰr) = 0,1 ∙ sin(70) = 0,094 m𝑚 (45)  

Jmenovitá šířka třísky (24) 

𝑏𝑑 =
𝐷𝑛

2 ∙ sin(ϰr)
=

8

2 ∙ sin(70)
= 4,26 m𝑚 (46)  

Jmenovitý průřez třísky (24) 

Ad = hd ∙ bd = 0,094 ∙ 4,26 = 0,4 mm2 (47)  

Měrná řezná síla při daném způsobu zatěžování (27) 

kc0 =
kc

hd
mc

=
2000

0,0940,15
= 2851,4 MPa (48)  

Řezná síla na jeden břit (24) 

F =
Ad

2
∙ kc0 =

0,4

2
∙ 2851,4 = 570,3 N (49)  

Celková řezná síla (24) 

𝐹𝑐 = 2 ∙ 𝐹 = 2 ∙ 570,3 = 1140,6 𝑁 (50)  

Celková posuvová síla na vrták (27) 

𝐹𝑓 = 𝑘𝑐𝑂 ∙ 𝐷𝑛 ∙ 𝑓𝑜 ∙
sin(ϰr)

4
 (51)  

𝐹𝑓 = 2851,4 ∙ 8 ∙ 0,2 ∙
sin(70)

4
= 1071,8 𝑁  

Maximální kroutící moment (24) 

Mkn =
2 ∙ Fc ∙ Dn

2 ∙ 4
=

2 ∙ 1140,6 ∙ 0,008

2 ∙ 4
= 2,28 Nm (52)  

Řezný výkon (24) 

Pc = Fc ∙ vc =
1140,6 ∙ 100

60 ∙ 1000
= 1,9 kW (53)  

 

Předchozí výpočty slouží jednak jako příklad možného využití navrhované frézovací hlavy pro 

dvě různé technologické operace při dvou rozdílných zatíženích (tedy vysokootáčkové 
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dokončovací a těžší hrubovací operace), ale také budou tyto hodnoty (shrnuté v Tab 11) použity 

pro následující návrh a výpočet uložení vřetena frézovací hlavy. 

Tab 11)  Výsledné zatížení od obrábění. 

Operace Nástroj a 

ØD [mm] 
Obráběný 

materiál 

Otáčky 

[min-1] 

Kroutící 

moment 

[Nm] 

Výsledná 

síla [kN] 

Řezný 

výkon 

[kW] 

Frézování F1 100 GGG 60 509 201,9 4,0 8,7 

 F2 16 12 050 3979 4,9 0,6 2,0 

Vrtání V1 30 GGG 60 1061 31,3 4,2 7,0 

 V2 8 12 050 3978 2,3 1,1 1,9 

Výsledné zatěžovací body jsou pod křivkou charakteristiky hlavy viz (Obr. 24), takže je 

možno tuto hlavu použít pro dané obrábění. 

 

Obr. 24) Charakteristika hlavy se zátěžnými body. 

4.2 Návrh kuželového soukolí 

Pro přenos výkonu ze vstupní hřídele na vřeteno bude sloužit kuželové soukolí. Toto soukolí je 

zároveň velmi vhodné i v souvislosti s natáčením frézovací hlavy, kdy se bude vřetenové kolo 

otáčet po obvodu kola vstupní hřídele. Výhodou použití ozubených kol je přenos velkých 

zatížení i odolnost proti rázům vznikajících při obrábění. 

Pro tuto frézovací hlavu byla zvolena kola se spirálovým ozubením tzv. Gleasonova 

kola. Výhodou oproti jednodušším kolům s přímými nebo šikmými zuby je vyšší účinnost, 

plynulejší záběr a tím i menší hlučnost při vyšších otáčkách. 
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Tab 12)  Parametry kuželového soukolí. 

 

 

4.2.1 Účinnost frézovací hlavy 

Před začátkem výpočtů silového působení je nutné stanovit celkovou účinnost frézovací hlavy. 

Při přenosu výkonu ze vstupní hřídele na nástroj bude docházet ke ztrátám, a to především 

prostřednictvím tepla. Zaměřuji se tedy na ztráty v ložiscích a samotném kuželovém soukolí. 

Tab 13)  Parametry pro výpočet účinnosti. 

Parametr Značka Jednotka Hodnota 

Účinnost kuličkového ložiska 𝛈𝐤𝐮𝐥 [−] 0,99 

Účinnost kuželového soukolí 𝛈𝐤𝐬 [−] 0,97 

Počet kuličkových ložisek 𝐚𝐢 [−] 8 

Počet kuželových soukolí 𝐛𝐢 [−] 1 

 

Celková účinnost frézovací hlavy 

ηc = ηkul
ai ∙ ηks

bi = 0,998 ∙ 0,971 =0,895 (54)  

Při daných parametrech vyšla účinnost frézovací hlavy 89,5%. 

4.2.2 Síly působící na ozubení 

Kroutící moment na vstupní hřídeli 

MKvs =
MKvř

ηc
=

250

0,895
= 279,3 Nm (55)  

Při výpočtu kroutícího momentu na vstupní hřídeli se vychází z požadovaného kroutícího 

momentu na vřetenu hlavy. V našem případě tedy 250Nm. 

Kroutící moment na soukolí 

MKks = ηkul
ci ∙ MKvs = 0,994 ∙ 279,3 = 268,3 Nm (56)  

Hodnota ci charakterizuje počet ložisek na vstupní hřídeli, tedy 4 ložiska. 

Podle následujícího silového rozboru (Obr. 25) se stanoví síly vznikající na kuželovém 

soukolí, potřebné pro další výpočty. 

Parametr Značka Jednotka Hodnota 

Úhel sklonu boku zubu 𝛃𝐦 [°] 35 

Úhel záběru 𝛂𝐭 [°] 20 

Úhel roztečného kužele - kolo 1 𝛅𝟏 [°] 45 

Úhel roztečného kužele - kolo 2 𝛅𝟐 [°] 45 

Průměr roztečné kružnice 𝐃𝟏 [mm] 113 
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Obr. 25) Rozložení sil na kole se zakřivenými zuby (28). 

Tečná síla 

Ft =
2 ∙ MKks

D1
=

2 ∙ 271

113
= 4749 N (57)  

Nominální úhel profilu zubu (28) 

αnm = a tan(tan(αt) ∙ cos(βm)) (58)  

αnm = a tan(tan(20°) ∙ cos(35°)) = 16,6° 
 

Axiální síla od kola 1 (hnací) (28) 

Fa1 =
Ft∙(sin(δ1) ∙ tan(αnm) + cos(δ1)∙ sin(βm))

cos(βm)
 (59)  

Fa1 =
4749 ∙ (sin(45°) ∙ tan(16,6°) + cos(45°)∙ sin(35°))

cos(35°)
= 3573 N 

 

Axiální síla od kola 2 (hnané) (28) 

Fa2 =
Ft∙(sin(δ2) ∙ tan(αnm) − cos(δ2)∙ sin(βm))

cos(βm)
 (60)  

Fa2 =
4749 ∙ (sin(45°) ∙ tan(16,6°) − cos(45°)∙ sin(35°))

cos(35°)
= −1129 N 

 

Radiální síla kola 1 (hnací) (28) 

Fr1 =
Ft∙(cos(δ1)∙ tan(αnm) − sin(δ1)∙ sin(βm))

cos(βm)
 (61)  

Fr1 =
4749 ∙ (cos(45°) ∙ tan(16,6°) − sin(45°)∙ sin(35°))

cos(35°)
= −1129 N 
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Radiální síla kola 2 (hnané) (28) 

Fr2 =
Ft∙(cos(δ1)∙ tan(αnm) + sin(δ1)∙ sin(βm))

cos(βm)
 (62)  

Fr2 =
4749 ∙ (cos(45°) ∙ tan(16,6°) + sin(45°)∙ sin(35°))

cos(35°)
= 3573 N 

 

Smysl otáčení kola a vinutí šroubovice jsou stejná, proto platí v předchozích rovnicích 

znaménka + a – podle zvoleného pořadí. Záporné znaménka u výsledných sil znamená, že je 

skutečná síla opačného směru, než který byl zvolen.  

Výsledná normálová síla 

FN1 =  |FN2| = √(Ft1
2 + Fa1

2 + Fr1
2) (63)  

FN1 = |FN2| = √(47492 + 35732 + 11292) = 6049N 
 

Složky sil i výsledná síla lze tímto postupem přepočítat pro konkrétní řezné podmínky pro 

jednotlivé nástroje. Shrnutí výsledků najdeme v tabulce (Tab 15) . 

4.3 Návrh vřetena 

Vřeteno frézovací hlavy je bezesporu jedna z nejdůležitějších součástí, jsou na něj proto 

kladeny velmi vysoké nároky. Vřeteno určuje, s jakou přesností bude nástroj obrábět. Proto je 

nutné věnovat pozornost návrhu jeho uložení. Ložiska vřetene zachycují veškeré síly vznikající 

při obrábění. Musíme tedy stanovit jejich trvanlivost, která se spočítá z ekvivalentního 

dynamického zatížení. 

4.3.1 Materiál vřetena 

Volba materiálu záleží hlavně na požadované funkci vřetena a jeho zatěžování. Výrobce 

automatického upínání nástroje požaduje pro správnou funkci upínače, aby byla dutina vřetena 

odolná proti opotřebení. To znamená tvrdost povrchu nejméně 58 HRC. Tvrdý povrch je 

vyžadován také pro čelní část vřetena, která je vystavena všem vnějším vlivům působícím jak 

při obrábění, tak při manipulaci s frézovací hlavou. Materiál musí však být zároveň dostatečně 

houževnatý, aby byl schopen tlumit rázy vzniklé při obrábění. 

Pro tyto účely byl po konzultaci s konstrukcí společnosti Fermat zvolen materiál 14 220 

(16MnCr5, 1.7131), který je hojně používán pro strojní součásti vhodné k cementování. Je zde 

využito velmi tvrdého povrchu po zakalení při současném zachování houževnatého jádra. 

Tab 14)  Parametry zvoleného materiálu 14 220. 

Mez pevnosti (29) Rm = 790 MPa  

Mez kluzu (29) Re = 560 MPa 

Chemické zpracování Cementováno do hloubky 0,8 + 0,2 mm 

Tepelné zpracování Kaleno na 58±2 HRC 
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4.3.2 Reakce v podporách (ložiskách) 

Abychom byli schopni pevnostně navrhnout vřeteno, nebo trvanlivost vřetenových ložisek, 

musíme nejprve zjistit, jaké budou reakční síly v podporách. Tyto síly jsou vyvolané silami od 

obrábění a od kuželového soukolí. Podporami se v tomto případě rozumí ložiska vřetena neboli 

jeho uložení. 

Vřeteno bude v následujícím výpočtu uvažováno jako nosník uložený ve dvou 

podporách. Pevná podpora, zajištěná (přední) dvojicí axiálně fixovaných kuličkových ložisek 

s kosoúhlým stykem. Druhá podpora je rotačně posuvná, zajištěná taktéž dvojicí kuličkových 

ložisek, ale axiálně posuvných. 

Zatěžující síly od obrábění jsou kvůli sjednocení působiště sil pro různé délky nástrojů 

přesunuta na čelo vřetena, vychýleny od osy vřetena o polovinu průměru nástroje. Reakční síly 

od kuželového soukolí jsou posunuty mimo osu vřetena o polovinu průměru roztečné kružnice, 

jak je vidět na obrázku (Obr. 26). V případě vrtání se navíc ze sil FNx a FNy stávají silové dvojice 

a síla FNz se posouvá do osy nástroje, jelikož se jedná o symetrické zatěžování vřetena. 

 

Obr. 26) Silový rozbor vřetena. 

Dle výše uvedených postupů lze nyní propočítat síly působící na vřeteno pro všechny 

nástroje a technologické operace určené v úvodu této kapitoly. Ty budeme potřebovat pro 

stanovení reakčních sil ve vazbách vřetena. Výsledné silové poměry, potřebné pro tyto výpočty, 

jsou uvedeny v následující tabulce (Tab 15) . 
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Tab 15)  Známé parametry pro výpočet reakčních sil. 

 Frézování Vrtání 

Nástroj F1 F2 V1 V2 

Poloměr nástroje 𝐫𝐍 [mm] 50 8 15 4 

Mk na vřetenu [Nm] 201,9 4,9 31,3 2,3 

Mk na vstupu do hlavy [Nm] 227,9 5,5 35,3 2,6 

Vypočtené síly v bodech B a N [N] 

𝐅𝐍𝐱 2839 551 0 0 

𝐅𝐍𝐲 2709 203 0 0 

𝐅𝐍𝐳 954 156 3922 1072 

𝐅𝐁𝐱 3874 94 600 44 

𝐅𝐁𝐲 2915 70 452 33 

𝐅𝐁𝐳 921 22 143 10 

 

 

Následující výpočet bude vycházet z nejvyššího zatížení vřetena, tedy zatížení při 

čelním frézování s nástrojem F1. 

Podmínky statické rovnováhy 

FX :        − FNx + FAx + FBx − FCx = 0 (64)  

FY:              FNy − FAy − FBy + FCy = 0 (65)  

FZ :        − FNz + FAz + FBz = 0 (66)  

MAX :     −  FNy ∙ a + FNz ∙ rN + FBz ∙ ra − FBy ∙ b + FCy ∙ (b + c) = 0 (67)  

MAY :     −  F𝑁𝑥 ∙ a − FBx ∙ b + FCx ∙ (b + c) = 0 (68)  

Jedná se o soustavu pěti rovnic o pěti neznámých. Soustavu lze tedy vyřešit. 

Výpočet podpory C 

FCy =
FNy ∙ a − FNz ∙ rN − FBz ∙ ra + FBy ∙ b

b + c
 (69)  

FCy =
2709 . 58 − 954 . 50 − 921 . 56,5 + 2915 . 164,3

164,3 + 44,7
= 2566 N 

 

FCx =
FNx ∙ a + FBx . b

b + c
=

2839 ∙ 58 + 3874 . 164,3

164,3 + 44,7
= 3833 N (70)  

Další rozměry [mm] 

𝐚 = 𝟓𝟖 𝑏 = 164,3 c = 44,7 ra = 56,5 
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Výpočet podpory A 

FAx = FNx − FBx + FCx = 2839 − 3874 + 3833 = 2798 N (71)  

FAy = FNy − FBy + FCy = 2709 − 2915 + 2566 = 2360 N (72)  

FAz = −FBz + FNz = −921 + 954 = 33 N (73)  

Pro následné výpočty bude zapotřebí nahradit radiální složky sil ve všech bodech výslednou 

radiální silou. To provedeme superpozicí těchto sil. 

FAr = √(FAx
2 + FAy

2) = √(27982 + 23602) = 3661 N (74)  

FBr = √(FBx
2 + FBy

2) = √(38742 + 29152) = 4848 N (75)  

FCr = √(FCx
2 + FCy

2) = √(38332 + 25662) = 4613 N (76)  

FNr = √(FNx
2 + FNy

2) = √(28392 + 27092) = 3924 N (77)  

Použitím tohoto postupu lze vypočítat výsledně reakční síly při všech druzích zatěžování 

uvedených v úvodu této kapitoly. Tyto reakční síly jsou uvedeny v následující tabulce (Tab 16) 

. 

Tab 16)  Výsledné reakční síly v ose Z a superpozice sil v rovině X-Y. 

Výsledky sil [N] 

 Frézování Vrtání 

Nástroj F1 F2 V1 V2 

𝐅𝐍𝐫 3924 587 0 0 

𝐅𝐍𝐳 954 156 3922 1072 

𝐅𝐁𝐫 4848 117 751 55 

𝐅𝐁𝐳 921 22 143 10 

𝐅𝐀𝐫 3661 722 186 14 

𝐅𝐀𝐳 33 134 3779 1062 

𝐅𝐂𝐫 4613 248 568 42 

4.3.3 Výsledné vnitřní silové účinky 

Pro nadcházející pevnostní výpočet vřetena je nutné znát výsledné vnitřní účinky (VVÚ). Ty 

se stanoví na základě podmínek statické rovnováhy. Grafické znázornění průběhu VVÚ po 

délce střednice je vyznačeno na následujícím obrázku (Obr. 27). Jsou zde zároveň zaznačeny 

zvolené kritické průřezy, které budou následně kontrolovány. Ty byly zvoleny na základě 

předpokladu nejvyššího napětí. Hodnoty jednotlivých extrémů lze vyčíslit za pomoci podmínek 

statické rovnováhy, zatímco daný grafický výstup je nutné brát s rezervou. 

Z VVÚ lze vyčíst, že namáhání ve zvolených průřezech je převážně kombinované, 

musíme tedy vypočítat redukované napětí, a to pak porovnat s mezními stavy. V místech 
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kontrolovaných průřezů se také nacházejí skokové změny průřezů (vruby), se kterými je nutné 

počítat jakožto koncentrátory napětí. Vliv těchto koncentrátorů na napjatost se vyjadřuje 

smluvně pomocí součinitele koncentrace napětí (30). 

 

Obr. 27) Výsledné vnitřní účinky (VVÚ) vřetena. 

4.3.4 Pevnostní kontrola vřetena 

Pro zvolené kritické průřezy budou následně vypočítány zátěžné napětí. Pokud by se jednalo 

pouze o jednoosou napjatost, stačilo by v kritických místech spočítat napětí a porovnat jej 

s mezí kluzu. Jelikož se jedná o kombinovaná napětí, musíme použít napětí redukované. 

Redukované napětí je hodnota fiktivní tahové napjatosti, přiřazené prostorové napjatosti 

tak, že prostá bezpečnost vzhledem k mezi kluzu je stejná jak pro prostorovou, tak pro fiktivní 

tahovou napjatost (30). 
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Přítomnost vrubů způsobuje přerozdělení průběhu napětí v průřezu. Vruby mají za 

důsledek místní koncentraci napětí. Velikost této koncentrace se zjednodušeně určuje za 

pomoci součinitele koncentrace napětí α (31). 

VÝPOČET BEZPEČNOSTI VŮČI MEZNÍMU STAVU: PRŮŘEZ I 

Tab 17)  Parametry pro pevnostní kontrolu průřezu I. 

Parametr Značka Hodnota Jednotka 

Vnější průměr 𝐷1 85 [𝑚𝑚] 

Vnitřní průměr 𝑑1 59,3 [𝑚𝑚] 

Vzdálenost zatěžující síly 𝑙1 36 [𝑚𝑚] 

Poloměr zaoblení v místě přechodu průměrů 𝑟1 1 [𝑚𝑚] 

Součinitel koncentrace napětí pro krut (31) ατ1 1,9 [−] 

Součinitel koncentrace napětí pro ohyb (31) ασ1 2,8 [−] 

 

Modul průřezu v ohybu 

Wo1 =
π ∙ (D1

4 − d1
4)

32 ∙ D1
=

π ∙ (0, 0854 − 0,05934)

32 ∙ 0,085
= 4,601 ∙ 10−5 m3 (78)  

Ohybový moment 

Mo1 = FNr ∙ l1 − FNz ∙ rN = 3924 ∙ 0,036 − 954 . 0,050 = 93,57 Nm (79)  

Napětí v ohybu 

σ𝑜1 =
𝑀𝑜1

W01
=

93,57

4,601 ∙ 10−5
= 2,034 MPa (80)  

Modul průřezu v krutu 

Wk1 =
π ∙ (D1

4 − d1
4)

16 ∙ D1
=

π ∙ (0, 0854 − 0,05934)

16 ∙ 0,085
= 9,202 ∙ 10−5 m3 (81)  

Napětí v krutu 

𝜏𝑘1 =
𝑀𝑘

Wk1
=

250

9,202 ∙ 10−5
= 2,717 MPa (82)  

Napětí v tlaku 

σt1 =
FNz

π ∙ (D1
2 − d1

2)
4

=
954

π ∙ (0,0852 − 0,05932)
4

= 0,328 MPa 
(83)  

Extrémní smykové napětí 

τe1 = τk1 . ατ1 = 2,717 . 1,9 = 5,162 MPa (84)  
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Extrémní normálové napětí 

σe1 = ασ1 . (σo1 + σt1) = 2,8 . (2,034 + 0,328) = 6,611 MPa (85)  

Redukované napětí – metoda HMH 

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐻𝑀𝐻1 = √σe1
2 + 3 ∙ τe1 = √6,6112 + 3 ∙ 5,162 = 11,12 𝑀𝑃𝑎 (86)  

Redukované napětí – metoda max 𝜏 

𝜎redmaxτ1 = √σe1
2 + 4 ∙ τe1 = √6,6112 + 4 ∙ 5,162 = 12,26 𝑀𝑃𝑎 (87)  

Bezpečnost vůči mezi kluzu – metoda HMH 

kHMH1 =
𝑅𝑒

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐻𝑀𝐻1
=

560

11,12
= 50,4 (88)  

Bezpečnost vůči mezi kluzu – metoda max 𝜏 

kmaxτ1 =
𝑅𝑒

𝜎𝑟𝑒𝑑𝑚𝑎𝑥𝜏1
=

560

12,26
= 45,7 (89)  

Bezpečnost vůči meznímu stavu v prvním kritickém průřezu vyhovuje více než dostatečně. 

VÝPOČET BEZPEČNOSTI VŮČI MEZNÍMU STAVU: PRŮŘEZ II 

Tab 18)  Parametry pro pevnostní kontrolu průřezu II. 

Parametr Značka Hodnota Jednotka 

Vnější průměr 𝐷2 75 [𝑚𝑚] 

Vnitřní průměr 𝑑2 54 [𝑚𝑚] 

Vzdálenost zatěžující síly 𝑙2 105 [𝑚𝑚] 

Poloměr zaoblení v místě přechodu průměrů 𝑟2 1,5 [𝑚𝑚] 

Součinitel koncentrace napětí pro krut (31) ατ2 1,75 [−] 

Součinitel koncentrace napětí pro ohyb (31) ασ2 2,4 [−] 

 

Modul průřezu v ohybu 

Wo2 =
π ∙ (D2

4 − d2
4)

32 ∙ D2
=

π ∙ (0, 0754 − 0,0544)

32 ∙ 0,075
= 3,029 ∙ 10−5 m3 (90)  

Ohybový moment 

Mo2 = FNr ∙ l2 − FNz ∙ rN − FAr . (l2 − a) (91)  

Mo2 = 3924 ∙ 0,105 − 954 . 0,050 − 3661 . (0,0105 − 0,058) 
 

Mo2 = 192,28 Nm 
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Napětí v ohybu 

σ𝑜2 =
𝑀𝑜2

W02
=

192,28

3,029 ∙ 10−5
= 6,349 MPa (92)  

Modul průřezu v krutu 

Wk2 =
π ∙ (D2

4 − d2
4)

16 ∙ D1
=

π ∙ (0, 0754 − 0,0544)

16 ∙ 0,075
= 6,057 ∙ 10−5 m3 (93)  

Napětí v krutu 

𝜏𝑘2 =
𝑀𝑘

Wk2
=

250

6,057 ∙ 10−5
= 4,127 MPa (94)  

Napětí v tlaku 

σt2 =
FNz − FAz

π ∙ (D2
2 − d2

2)
4

=
954 − 33

π ∙ (0,0852 − 0,05932)
4

= 0,433 MPa 
(95)  

Extrémní smykové napětí 

τe2 = τk2 . ατ2 = 4,127 . 1,75 = 7,223 MPa (96)  

Extrémní normálové napětí 

σe2 = ασ2 . (σo2 + σt2) = 2,4 . (6,349 + 0,433) = 16,275 MPa (97)  

Redukované napětí – metoda HMH 

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐻𝑀𝐻2 = √σe2
2 + 3 ∙ τe2 = √16,2752 + 3 ∙ 7,223 = 20,528 𝑀𝑃𝑎 (98)  

Redukované napětí – metoda max 𝜏 

𝜎redmaxτ2 = √σe2
2 + 4 ∙ τe2 = √16,2752 + 4 ∙ 7,223 = 21,761 𝑀𝑃𝑎 (99)  

Bezpečnost vůči mezi kluzu – metoda HMH 

kHMH2 =
𝑅𝑒

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐻𝑀𝐻2
=

560

20,528
= 27,3 (100)  

Bezpečnost vůči mezi kluzu – metoda max 𝜏 

kmaxτ2 =
𝑅𝑒

𝜎𝑟𝑒𝑑𝑚𝑎𝑥𝜏2
=

560

21,761
= 25,7 (101)  

Bezpečnost vůči meznímu stavu v druhém kritickém průřezu vyhovuje více než dostatečně. 
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VÝPOČET BEZPEČNOSTI VŮČI MEZNÍMU STAVU: PRŮŘEZ III 

Tab 19)  Parametry pro pevnostní kontrolu průřezu III. 

Parametr Značka Hodnota Jednotka 

Vnější průměr 𝐷3 65 [𝑚𝑚] 

Vnitřní průměr 𝑑3 51,1 [𝑚𝑚] 

Vzdálenost zatěžující síly 𝑙3 199 [𝑚𝑚] 

Poloměr zaoblení v místě přechodu průměrů 𝑟3 0,8 [𝑚𝑚] 

Součinitel koncentrace napětí pro krut (31) ατ3 1,9 [−] 

Součinitel koncentrace napětí pro ohyb (31) ασ3 2,9 [−] 

 

Modul průřezu v ohybu 

Wo3 =
π ∙ (D3

4 − d3
4)

32 ∙ D3
=

π ∙ (0, 0654 − 0,05114)

32 ∙ 0,065
= 1,67 ∙ 10−5 m3 (102)  

Ohybový moment 

Mo3 = FNr ∙ l3 − FNz ∙ rN − FAr . (l3 − a) (103)  

Mo3 = 3924 ∙ 0,199 − 954 . 0,050 − 3661 . (0,199 − 0,058) 
 

𝑀𝑜3 = 170,76 Nm 
 

Napětí v ohybu 

σ𝑜3 =
𝑀𝑜3

W03
=

170,76

1,67 ∙ 10−5
= 10,25 MPa (104)  

Modul průřezu v krutu 

Wk3 =
π ∙ (D3

4 − d3
4)

16 ∙ D3
=

π ∙ (0, 0654 − 0,05114)

16 ∙ 0,065
= 3,33 ∙ 10−5 m3 (105)  

Napětí v krutu 

𝜏𝑘3 =
𝑀𝑘

Wk3
=

250

3,33 ∙ 10−5
= 7,5 MPa (106)  

Napětí v tlaku 

σt3 =
FNz − FAz

π ∙ (D3
2 − d3

2)
4

=
954 − 33

π ∙ (0,0652 − 0,05112)
4

= 3,07 MPa 
(107)  

Extrémní smykové napětí 

τe3 = τk3 . ατ3 = 7,5 . 1,9 = 14,25 MPa (108)  
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Extrémní normálové napětí 

σe3 = ασ3 . (σo3 + σt3) = 2,9 . (10,25 + 3,07) = 38,6 MPa (109)  

Redukované napětí – metoda HMH 

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐻𝑀𝐻3 = √σe3
2 + 3 ∙ τe3 = √38,62 + 3 ∙ 14,25 = 45,84 𝑀𝑃𝑎 (110)  

Redukované napětí – metoda max 𝜏 

𝜎redmaxτ3 = √σe3
2 + 4 ∙ τe3 = √38,62 + 4 ∙ 14,25 = 48 𝑀𝑃𝑎 (111)  

Bezpečnost vůči mezi kluzu – metoda HMH 

kHMH3 =
𝑅𝑒

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐻𝑀𝐻3
=

560

45,84
= 12,2 (112)  

Bezpečnost vůči mezi kluzu – metoda max 𝜏 

kmaxτ3 =
𝑅𝑒

𝜎𝑟𝑒𝑑𝑚𝑎𝑥𝜏3
=

560

48
= 11,7 (113)  

Bezpečnost vůči meznímu stavu ve třetím kritickém průřezu vyhovuje. 

4.3.5 Kontrola drážkování pod ozubeným kolem 

Pro spojení vřetena s ozubeným kolem byla zvolena lehká řada rovnobokého drážkování dle 

ČSN ISO 14 s označením 10x72x78. Parametry pro výpočet jsou vyobrazeny na následujícím 

obrázku (Obr. 28), konkrétní hodnoty pak v tabulce (Tab 20)  (32) (33). 

 

Obr. 28) Parametry rovnobokého drážkování. 

Tab 20)  Parametry drážkování ozubeného kola. 

Parametr Značka Hodnota Jednotka 

Činná délka ldr  26 [𝑚𝑚] 

Šířka zubu bdr 12 [𝑚𝑚] 

Vnější průměr Ddr 78 [𝑚𝑚] 

Vnitřní průměr ddr 72 [𝑚𝑚] 

Počet drážek zdr 10 [−] 

Zkosení drážkování fdr 0,5 [𝑚𝑚] 

Součinitel efektivity cef 0,75 [−] 
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Dovolené napětí v krutu 

τDK = 0,6 ∙ Re = 0,6 . 560 = 336 MPa (114)  

Skutečná účinná plocha boků drážek 

f ′ = cef . zdr . (
Ddr − ddr

2
− 2 . fdr) = 0,75 . 10 . (

78 − 72

2
− 2 . 0,5) (115)  

f ′ = 15 𝑚𝑚  

Střední průměr 

Ds =
Ddr + ddr

2
=

78 + 72

2
= 75 𝑚𝑚 (116)  

Obvodová síla 

Fo =
2 . Mk

Ds
=

2 ∙ 250000

75
= 6667 𝑁 (117)  

Dovolený tlak 

pD = 0,6 ∙ po = 0,6 ∙ 150 = 90 𝑀𝑃𝑎 (118)  

Tlak působící na drážkový spoj 

pdr =
Fo

f ′. ldr
=

6667

15 . 26
= 17,1 MPa (119)  

Kontrola tlaků 

pdr = 17,1 MPa <  pD = 90 MPa (120)  

Vypočítaný tlak je menší než tlak dovolený. Navržené drážkování tedy vyhovuje. 

4.4 Volba a návrh ložisek 

Požadavkem na každou frézovací hlavu jsou nejen výkonnostní parametry, ale také parametry 

životnosti. Jelikož není frézovací hlava zdaleka jednoúčelovým zařízením, nemá přesně 

definovanou technologickou operaci, ani za jakých řezných podmínek bude pracovat. To je 

nutné brát v úvahu při návrhu ložisek. Výslednou trvanlivost ovlivňuje technologie obrábění, 

otáčky při daném druhu obrábění a také procentuální doba zatížení ložisek v daném režimu.  

Pro stanovení ekvivalentního zatížení a trvanlivosti ložisek bylo sestaveno 6 provozních 

režimů s ohledem na výpočty provozních podmínek v podkapitole 4.1 a sil pod ložisky 

v podkapitole 4.3. Provozní režimy jsou popsány v tabulce (Tab 21) . 
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Tab 21)  Provozní režim a ekvivalentní zatížení A a C. 
P

ro
v
o
zn

í 

st
u

p
eň

 

N
á
st

ro
j 

O
tá

čk
y
  

𝒏
𝒊 

[ 𝐦
𝐢𝐧

−
𝟏

]  

D
o
b

a
 

za
tě

žo
v
á
n

í 

𝒒
𝒊[

%
]  

Zatížení ložisek [𝐍] 

Podpora A Podpora C 

Radiální Axiální Radiální 

1 F1 509 5 3661 33 4613 

2 F2 3979 30 722 134 248 

3 V1 1061 5 186 3779 568 

4 V2 3978 30 14 1062 42 

5 F3 670 10 1980 63 2830 

6 F4 1970 20 708 110 380 

4.4.1 Ložiska podpory A 

Tab 22)  Parametry pro sadu ložisek A (7017 ACD P4A). 

Parametr Značka Hodnota Jednotka 

Vnitřní průměr 𝑑 85 [𝑚𝑚] 

Vnější průměr 𝐷 130 [𝑚𝑚] 

Šířka 𝐵 22 [𝑚𝑚] 

Úhel styku ložiska 𝛼 25 [°] 

Základní dynamická únosnost 𝐶 63,7 [𝑘𝑁] 

Součinitel dynam. únos. pro sadu 𝑢𝑆 1,62 [−] 

Základní statická únosnost 𝐶0 62 [𝑘𝑁] 

Součinitel static. únos. pro sadu  2 [−] 

Dosažitelné otáčky při mazání tukem 𝑛𝑚𝑡 9000 [𝑚𝑖𝑛−1] 

Redukční součinitel otáček pro sadu nDB 0,81 [−] 

Třída předpětí A 𝐺𝐴 400 [𝑁] 

Výpočtové součinitele 𝑓 1,15 [−] 

 

Obr. 29) DB sada ložisek (17). 

𝑓1 0,99 [−] 

𝑓2𝐴 1 [−] 

𝑓𝐻𝐶  1 [−] 

𝑌1 0,92 [−] 

𝑌2 1,41 [−] 

𝑌0 0,76 [−] 

𝑋2 0,67 [−] 

𝑒 0,68 [−] 
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Předpětí ložiska (17) 

Gm = f . f1 . f2A . GA = 1,15 . 0,99 . 1 . 400 = 455 N (121)  

Celkové axiální předpětí (s předpětím od radiálního zatížení) (34) 

Pa =
Fr . 1,2 . tan α + Gm

2
=

3661 . 1,2 . tan 25 + 455

2
= 1252 N (122)  

Celkové axiální zatížení na každém ložisku (34) 

Fa1 =
2

3
Fa + Pa =

2

3
. 33 + 1252 = 1274 N (123)  

Fa2 = Pa −
1

3
Fa = 1252 −

1

3
. 33 = 1241 N (124)  

Celkové radiální zatížení na každém ložisku (34) 

Fr1 =
Fa1

2 3⁄

Fa1
2 3⁄

+ Fa2
2 3⁄

 . Fr =
12742 3⁄

12742 3⁄ + 12412 3⁄
 . 3661 = 1847 N (125)  

Fr2 =
Fa2

2 3⁄

Fa1
2 3⁄

+ Fa2
2 3⁄

 . Fr =
12412 3⁄

12742 3⁄ + 12412 3⁄
. 3661 = 1814 N (126)  

Pro ekvivalentní zatížení sady dvou ložisek uspořádaných do ,,O“ platí tyto vztahy (17). 

Fa

Fr
≤ e → P = Fr + 𝑌1Fa (127)  

Fa

Fr
> e → P = 𝑋2Fr + 𝑌2Fa (128)  

Fa

Fr
=  

1274

1847
=  0,69 ≤ e = 0,68 (129)  

Pr1 = 𝑋2Fr1 + 𝑌2Fa1 = 0,67 . 1847 + 1,41 . 1274 = 3033 N (130)  

Pr2 = 𝑋2Fr2 + 𝑌2Fa2 = 0,67 . 1817 + 1,41 . 1241 = 2966 N (131)  

Hodinová trvanlivost každého ložiska (34) 

L10(1) =
16667

n1
 [

C . uS

Pr1
]

3

=
16667

509
 [

63700 . 1,62

3033
]

3

= 21480 hod (132)  

L10(2) =
16667

n1
 [

C . uS

Pr2
]

3

=
16667

509
 [

63700 . 1,62

2966
]

3

= 23000 hod (133)  
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Hodinová trvanlivost pro sadu (34) 

L10A =
1

(
1

L10(1)
1,11 +

1

L10(2)
1,11 )

0,9 =
1

(
1

214801,11 +
1

230001,11)
0,9 

(134)  

L10A = 11785 hod 
 

Výpočet hodinové trvanlivosti pro sadu A se provede stejným způsobem pro všechny stupně 

zatěžování. Výsledky byly zapsány do tabulky (Tab 23) a budou použity pro výpočet 

ekvivalentní hodinové trvanlivosti pro daný režim zatěžování.  

Tab 23)  Hodinové trvanlivosti sady A. 

Provozní 

stupeň 

Hodinová trvanlivost 

𝐋𝟏𝟎𝐀[𝒉𝒐𝒅] 

1 11785 

2 82143 

3 3669 

4 173196 

5 42607 

6 122031 

 

Ekvivalentní hodinová trvanlivost pro sadu A při daném režimu zatěžování (34) 

LV =
100

∑
𝑞𝑖

L10i

n
i=0

=
100

5
11785

+
30

82143 + ⋯ +
20

122031

= 25720 hod (135)  
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4.4.2 Ložiska podpory C 

Tab 24)  Parametry pro sadu ložisek C (7013 CD P4A). 

Parametr Značka Hodnota Jednotka 

Vnitřní průměr 𝑑 65 [𝑚𝑚] 

Vnější průměr 𝐷 100 [𝑚𝑚] 

Šířka 𝐵 18 [𝑚𝑚] 

Úhel styku ložiska 𝛼 15 [°] 

Základní dynamická únosnost 𝐶 41,6 [𝑘𝑁] 

Součinitel dynam. únos. pro sadu 𝑢𝑆 1,62 [−] 

Základní statická únosnost 𝐶0 37,5 [𝑘𝑁] 

Součinitel static. únos. pro sadu  2 [−] 

Dosažitelné otáčky při mazání tukem 𝑛𝑚𝑡 14000 [𝑚𝑖𝑛−1] 

Redukční součinitel otáček pro sadu nDB 0,81 [−] 

Třída předpětí A 𝐺𝐴 160 [𝑁] 

Výpočtové součinitele 

𝑓 1,13 [−] 

𝑓1 1 [−] 

𝑓2𝐴 1 [−] 

𝑓𝐻𝐶  1 [−] 

𝑓0 15,6 [−] 

 

Předpětí ložiska (17) 

Gm = f . f1 . f2A . GA = 1,13 . 1 . 1 . 160 = 181 N (136)  

Celkové axiální předpětí (s předpětím od radiálního zatížení) (34) 

Pa =
Fr . 1,2 . tan α + Gm

2
=

4613 . 1,2 . tan 15 + 181

2
= 832 N (137)  

Celkové axiální zatížení na každém ložisku (34) 

Fa1 =
2

3
Fa + Pa =

2

3
 . 0 + 832 = 832 N (138)  

Fa2 = Pa −
1

3
Fa = 832 −

1

3
 . 0 = 832 N (139)  
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Celkové radiální zatížení na každém ložisku (34) 

Fr1 =
Fa1

2 3⁄

Fa1
2 3⁄

+ Fa2
2 3⁄

 . Fr =
8322 3⁄

8322 3⁄ + 8322 3⁄
 . 4613 = 2307 N (140)  

Fr2 =
Fa2

2 3⁄

Fa1
2 3⁄

+ Fa2
2 3⁄

 . Fr =
8322 3⁄

8322 3⁄ + 8322 3⁄
 . 4613 = 2307 N (141)  

Pro ekvivalentní zatížení sady dvou ložisek uspořádaných do ,,O“ se stykovým úhlem 15° je 

nutné správně zvolit koeficienty e, X2, Y1, Y2 a Y0 dle následující tabulky (Tab 25) .  

Tab 25)  Výpočtové součinitele pro ložiska se stykovým úhlem 15° (17). 

 

Tyto koeficienty se volí na základě následujícího výpočtu 

2 . f0 . Fa1

C0
=

2 . 15,6 . 832

37500
= 0,692 (142)  

2 . f0 . Fa2

C0
=

2 . 15,6 . 832

37500
=  0,692 (143)  

Pro výpočet daných koeficientů bylo využito lineární interpolace 

y − y0

y1 − y0
=

x − x0

x1 − x0
 (144)  

e − 0,4

0,43 − 0,4
=

0,692 − 0,357

0,714 − 0,357
 (145)  

e =
0,692 − 0,357

0,714 − 0,357
 . (0,43 − 0,4) + 0,4 = 0,428 
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Volba správné rovnice vychází opět z poměru axiální a radiální síly ku koeficientu e. 

Fa

Fr
≤ e → P = Fr + 𝑌1Fa (146)  

Fa

Fr
> e → P = 𝑋2Fr + 𝑌2Fa (147)  

Fa

Fr
=  

832

2307
= 0,36 ≤ e = 0,428 (148)  

Koeficient Y1 opět získáme lineární interpolací 

𝑌1 =
0,692 − 0,357

0,714 − 0,357
 . (1,46 − 1,57) + 1,57 = 1,467 (149)  

Nyní máme vše potřebné pro výpočet ekvivalentních zatížení jednotlivých ložisek 

Pr1 = Fr1 + 𝑌1Fa1 = 2307 + 1,467 . 832 = 3528 N (150)  

Pr2 = Fr2 + 𝑌1Fa2 = 2307 + 1,467 . 832 = 3528 N (151)  

Hodinová trvanlivost každého ložiska (34) 

L10(1) =
16667

n1
 [

C . uS

Pr1
]

3

=
16667

509
 [

41600 . 1,62

3528
]

3

= 3807 hod (152)  

L10(2) =
16667

n1
 [

C . uS

Pr2
]

3

=
16667

509
 [

41600 . 1,62

3528
]

3

= 3807 hod (153)  

Hodinová trvanlivost pro sadu (34) 

L10C =
1

(
1

L10(1)
1,11 +

1

L10(2)
1,11 )

0,9 =
1

(
1

38071,11 +
1

38071,11)
0,9 = 2023 hod 

(154)  

Výpočet hodinové trvanlivosti pro sadu C se provede stejným způsobem pro všechny stupně 

zatěžování. Výsledky byly zapsány do tabulky (Tab 26) a budou použity pro výpočet 

ekvivalentní hodinové trvanlivosti pro daný režim zatěžování.  

Tab 26)  Hodinové trvanlivosti sady C. 

Provozní 

stupeň 

Hodinová trvanlivost 

𝐋𝟏𝟎𝐂[𝒉𝒐𝒅] 

1 2023 

2 361074 

3 206692 

4 1044727 

5 6545 

6 319290 
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Ekvivalentní hodinová trvanlivost pro sadu C při daném režimu zatěžování (34) 

LV =
100

∑
𝑞𝑖

L10i

n
i=0

=
100

5
2023 +

30
361074 + ⋯ +

20
319290

= 23830 hod (155)  

Minimální hodinová trvanlivost sady ložisek by měla za předpokládaného vytížení přesáhnout 

20000 hodin, což obě sady splňují. Zvolené sady ložisek tedy vyhovují požadavkům životnosti 

zařízení. 

Při uvažování nejvyšších možných otáček vřetena vycházíme ze sady ložisek s nižšími 

maximálními otáčkami a tou je sada A (7017 ACD P4A). Konkrétně je to tedy 9000 otáček za 

minutu. Tuto hodnotu je ale ještě nutno ponížit o redukční součinitel otáček, který pro sadu 

dvou ložisek v uspořádání DB činí nDB = 0,81. Výsledné maximální otáčky jsou pak  

nmax = nDB . 𝑛𝑚𝑡 = 0,81 . 9000 = 7290 𝑚𝑖𝑛−1 (156)  

4.4.3 Přesnost chodu, tuhost vřetena a deformace přední části vřetena 

Kontrola přesnosti chodu vřetena se provádí na předním konci vřetena, a to na ploše, která má 

na přesnost otáčení nástroje přímý vliv (v tomto případě upínací kužel). Vychází z radiálního a 

axiálního házení. 

Radiální házení způsobuje: 

• nepřesnost otáčení vřetena-během otáčky mění osa vřetena svou polohu mezi dvěma 

body (způsobeno házením ložisek), 

• nesouosost měřené plochy (vnitřní kužel vřetena) a osy otáčení, 

• nekruhovitost této měřené plochy. 

Celkové radiální házení je tedy dáno těmito třemi složkami. Druhou a třetí složku 

můžeme částečně eliminovat zvýšením přesnosti při výrobě. První příčina je tvořena radiálním 

házením ložisek. Vliv tohoto házení na házení přední části vřetena závisí na poměru délky 

vyložení přední části a vzdálenosti mezi ložisky vřetena. Obrázek (Obr. 30) znázorňuje vliv 

směru a smyslu házení zadního a předního ložiska vůči ideální ose. Aby bylo radiální házení 

přední části co nejmenší, volíme přední (hlavní) ložisko přesnější (s menším házením) než 

ložisko zadní a montujeme je tak, aby obě ložiska házely ve stejném směru a smyslu (15). 

 

Obr. 30) Vliv házení ložisek na přesnost chodu vřetena (15). 

Axiální házení je měřeno na čele vřetena a má na něj vliv: 

• axiální házení ložisek, 
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• nedokonalá kolmost čelní plochy vřetena vůči ose otáčení. 

Toto házení se dá částečně odstranit obrobením čelní plochy až po montáži na vlastním 

stroji.  

Velký vliv na přesnost práce stroje má tuhost vřetena. Zpravidla se tato tuhost uvádí na 

předním konci vřetena, kde je upevněn nástroj. Důvodem pro toto pravidlo je, že dané místo 

má přímý vliv na jakost práce. 

Výsledná deformace předního konce vřetena se skládá z dílčích deformací dle obrázku 

(Obr. 31), přičemž největší podíl má deformace vřetena a ložisek. Nejmenší podíl je pak od 

deformace skříně, ve které jsou uložena ložiska. Deformace skříně lze taktéž matematicky 

vyjádřit, musí se však definovat pro konkrétní případy. Tato deformace se zpravidla zanedbává 

pro relativně malý vliv (15). 

 

Obr. 31) Složky deformace vřetena (15). 

Tab 27)  Parametry pro výpočet deformace vřetena. 

Parametr Značka Hodnota Jednotka 

Axiální tuhost předního ložiska KaA 233 [𝑁. 𝜇𝑚−1] 

Axiální tuhost zadního ložiska KaB 74 [𝑁. 𝜇𝑚−1] 

Modul pružnosti v tahu (ocel) 𝐸 210000 [𝑁. 𝑚𝑚−2] 

Radiální síla na čele vřetena FNr 3924 [𝑁] 

Vnější průměr přední části vřetena  Dva 123 [𝑚𝑚] 

Vnitřní průměr přední části vřetena dva 68 [𝑚𝑚] 

Vnější průměr mezi-ložiskové části DvL 74 [𝑚𝑚] 

Vnitřní průměr mezi-ložiskové části dvL 53 [𝑚𝑚] 
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Radiální tuhost 

KrA = 2 ∙ KaA = 2 ∙ 233 = 466 N ∙ μm−1 (157)  

KrB = 2 ∙ KaB = 2 ∙ 74 = 148 N ∙ μm−1 
(158)  

Poddajnost 

CA =
1

KrA
=

1

466
= 2,146 ∙ 10−6 mm ∙ N−1 (159)  

CB =
1

KrB
=

1

148
= 6,757 ∙ 10−6 mm ∙ N−1 

(160)  

Kvadratické momenty průřezů 

Ia =
π ∙ (Dva

4 − dva
4 )

64
=

π ∙ (123 − 68)

64
= 1,019 ∙ 107 mm4 (161)  

IL =
π ∙ (DvL

4 − dvL
4 )

64
=

π ∙ (74 − 53)

64
= 1,085 ∙ 106 mm4 

(162)  

Výsledná deformace přední části vřetena je rovna součtu deformací vřetena δV a deformací 

ložisek δL (35). 

Deformace vřetena 

δV =
FNr . a2

3 . E
(

a

Ia
+

L

IL
) (163)  

δV =
3924 . 582

3 . 210 . 103
(

58

1,019 ∙ 107
+

164,3 + 44,7

1,085 ∙ 106
) = 4,157 . 10−6 m  

Deformace ložisek 

δL =
FNr

(L)2
[

a2

KrB
+

(a + L)2

KrA
] (164)  

δL =
3924

(164,3 + 44,7)2
[
582

148
+

(58 + 164,3 + 44,7)2

466
] 

 

δL = 1,578 . 10−5 m 
 

Celková deformace 

δrc = δV + δL = 4,157 . 10−6 + 1,578 . 10−5 = 1,994 . 10−5 m (165)  

Tuhost přední části vřetena 

KPk =
FNr

δrc
=

3924

1,994 . 10−5
= 1,968 . 105  

N

mm
= 1,968 . 108  

N

m
 (166)  

Tuhost a deformace vřetena vyhovuje požadavku minimální hodnoty 1,8 . 108 N . m−1. Pokud 

bychom ale přece jen potřebovali tuhost zvýšit, je potřeba vypočítat vzdálenost ložisek, při které 

budou deformace minimální. Této vzdálenosti se říká vzdálenost optimální. 
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4.4.4 Optimální vzdálenost ložisek 

Pro výpočet optimální vzdálenosti ložisek jsem zvolil následující interakční metodu (36). 

L0 = √6 . E . 𝐼𝐿 (
1

𝐾𝑟𝐴
+

1

𝐾𝑟𝐵
) + (

6 . E . 𝐼𝑎

a . 𝐾𝑟𝐴
) . Q

3

 (167)  

Q je proměnná hodnota interakčního výpočtu. Pro první krok interakce zvolíme hodnotu 

Q = 4 . a = 4 . 58 = 232 mm 

Hodnota vzdálenosti ložisek tak vyjde 

L1 = 496,4 mm 

Pro druhý krok interakce zvolíme tedy hodnotu Q = 496,4 mm, dosadíme do rovnice (167) a 

vzdálenost ložisek vyjde 

L2 = 628,2 mm 

Pro třetí krok interakce zvolíme tedy hodnotu Q = 628,2 mm, dosadíme do rovnice (167) a 

vzdálenost ložisek vyjde 

L3 = 677,1 mm 

Po devátém kroku se hodnota optimální vzdálenosti ložisek ustálila na L9 = 701,6 mm.  

Tuto vzdálenost ovšem není kvůli konstrukčním požadavkům na hlavu možné dodržet. 

Protože je však tuhost vřetena dostačující, vzdálenost ložisek může zůstat na minimální možné 

vzdálenosti, tedy 209mm. 
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5 VLASTNÍ KONSTRUKCE 

Konstrukce hlavy se skládá ze dvou základních částí, z frézovací hlavy a adaptéru. Adaptér je 

mezikus, který je z přední části upraven pro připojení frézovací hlavy a zadní část je upravena 

pro připojení čela vřeteníku stroje. V nabídce společnosti Fermat je několik typů vřeteníků. Ty 

se mohou lišit mnoha parametry např. zástavbovými rozměry, rozmístěním připojovacích 

otvorů pro média, polohami středících čepů, průměrem vřetena, počtem konektorů pro jiné 

hlavy atd. V případě této frézovací hlavy si navíc zákazník bude moci vybrat mezi 

automatickým a manuálním upínáním nástrojů, čímž se bude konstrukce adaptéru také měnit. 

Adaptér se bude navrhovat pro konkrétní stroj na základě konkrétní objednávky zákazníka. 

 

Obr. 32) Vlastní pravoúhlá manuální frézovací hlava. 

Jelikož je hlava manuální, není potřeba přivádět žádná média skrz ani mimo hlavu. 

Tudíž je možné s hlavou otáčet libovolně o plných 360°. V případě automatické výměny 

nástrojů bude však potřeba počítat s přívodem tlakového oleje a datového kabelu do upínání 

nástrojů. Tím se také omezí otáčení hlavy na +/-180° na obě strany. Pro natáčení hlavy slouží 

na bocích těla hlavy dva otvory, do kterých obsluha stroje zasune natáčecí tyč a touto pákou 

hlavu natočí do požadované polohy. Spojení hlavy s adaptérem je realizováno pomocí kamenů 

se závitem. Ty se po uvolnění matic otáčejí v drážce adaptéru. Hlava je navíc usazena na 

středícím válci mezi adaptérem a hlavou. Aktuální natočení hlavy je možné odečítat na noniusu, 

přišroubovaném na hlavě. Naproti tomu je na adaptéru hlavy přišroubována kostka označující 

nulovou polohu. 



 

72 

 

 

Obr. 33) Natáčení a fixace hlavy. 

Osa C je fixována kroužky s Hirthovým ozubením. Pod kroužkem adaptéru je navíc 

lícovací podložka, která slouží k vyrovnání nepřesností a spárování obou kroužků na přesnou 

hodnotu. Hirthovy věnce jsou zajištěny také válcovými a kuželovými kolíky. Odtlačení 

hlavového věnce od věnce adaptéru zajistí pružiny uložené ve vnějším kroužku hlavy. Ty po 

uvolnění kamenů hlavy vytlačí věnce ze záběru. 

Výkon vřeteníku je přenášen na vstupní hřídel hlavy pomocí spojky neboli unašeče. Ten 

je spojen s vřetenem pomocí unášecích kamenů a se vstupní hřídelí hlavy pomocí rovnobokého 

drážkování. 

Vstupní hřídel je osazena čtyřmi ložisky uspořádanými do tandemu v obou směrech. 

Pro nastavení správné polohy jak vnějších, tak vnitřních kroužků je použito dvojice rozpěrných 

kroužků s broušenými čely. Na hřídeli jsou ložiska zajištěna KMTA maticí, která zajišťuje 

potřebné předpětí. Takto složená hřídel s ložisky a rozpěrnými kroužky je vložena do příruby 

vstupní hřídele a zajištěna na vnějším kroužku víkem příruby. Vstupní hřídel má na svém 

předním konci kuželové kolo, které přenáší výkon na kuželové kolo vřetena. 
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Obr. 34) Sestava vstupní hřídele. 

Vřeteno je uloženo v přední i zadní části pomocí vysoce přesných kuličkových ložisek 

s kosoúhlým stykem. V zadní části vřetena je také kuželové kolo, které je s vřetenem spojeno 

pomocí rovnobokého drážkování a doléhá z předního čela na lícovací podložku pro nastavení 

správné polohy vůči kuželovému kolu vstupní hřídele. Ze zadního čela doléhá na rozpěrný 

kroužek mezi kolem a zadními ložisky. Tato sestava je zajištěna ZM maticí na konci vřetena, 

která zároveň vyvozuje potřebné předpětí zadních ložisek. Vnější kroužek zadních ložisek je 

volně uložen v těle hlavy pro možnost případné dilatace. 

Přední ložiska doléhají svým čelem přímo na broušenou plochu vřetena a jsou v zadní 

části zajištěna taktéž ZM maticí, která vyvozuje předpětí. Na čelo vřetena je namontována 

příruba s bezkontaktním labyrintovým těsněním od německé firmy GMN. Příruba zároveň 

zajišťuje vnější kroužek ložisek v těle hlavy. 
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Obr. 35) Vřeteno frézovací hlavy. 

Ve vnitřní dutině vřetena je uložen šroub pro manuální upínání nástroje. Ten je v zadní 

části vystředěn i posuvně fixován maticí vřetena. Na úplném konci je vybaven šestihranem pro 

zašroubování do závitu nástroje. Za středícím průměrem je šroub vybaven závitem a další 

maticí, která zajišťuje šroub systémem kontra matice, tedy dvou matic utažených v opačných 

směrech. Tělo je na zadní straně uzavřeno víkem, které s maticí vřetena tvoří taktéž labyrintové 

těsnění. 

 

Obr. 36) Manuální upínání frézovací hlavy. 

Přívod řezné kapaliny přímo do řezu nástroje je proveden pomocí flexibilních hadic 

firmy Loc-Line. Řezná kapalina je přivedena do adaptéru hadicí z kostky vřeteníku stroje a 

kanály rozvedena do těchto flexibilních hadic. Jedná se o vnější nízkotlaké chlazení. 
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Obr. 37) Přívod řezné kapaliny a mazání ozubených kol. 

 

 

 

 





 

77 

 

6 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Velmi důležitou částí jakéhokoliv konstrukčního řešení je jeho ekonomické zhodnocení. To 

určuje konkurenceschopnost a prodejnost navrhovaného řešení. V této kapitole stanovím co 

nejpřesněji cenu kompletní dodávky frézovací hlavy a všech nákladů s výrobou spojených. V 

závěru ji porovnám s cenami konkurenčních zařízení podobného typu. 

6.1 Cena konstrukčního řešení 

Není samozřejmě jednoduché dopředu přesně stanovit cenu zařízení, jelikož nemůžeme 

například přesně odhadnout, kolik času zabere hlavu smontovat. Nicméně jsem se pokusil 

s využitím zkušeností oddělením nákupu a technologie společnosti FERMAT o co nejpřesnější 

odhad všech aspektů vyráběné hlavy v následující tabulce (Tab 28) . 

Tato hlava je zákazníky velmi žádaná, takže byl odhadnut odbyt série 25 hlav během 

následujících tří let. To je potřeba zahrnou do kalkulace ceny konstrukce, přípravků i 

vyráběných či nakupovaných dílů. V případě dílů nakupovaných a vyráběných se jedná o slevu 

pro více kusů. Pro ceny konstrukce, nebo přípravků se prvotní náklady podělí počtem hlav 

v předpokládané sérii, jelikož se v následujících kusech série z velké části využije této vstupní 

investice. 

Tab 28)  Odhadované náklady výroby frézovací hlavy. 

Vyráběné komponenty Počet Cena za jednotku Cena celkem 

Tělo hlavy (odlitek+obrobení) 1 41 300 Kč 41 300 Kč 

Vřeteno s man. Upínáním 1 19 200 Kč 19 200 Kč 

Unašeč  (spojka) 1 3 800 Kč 3 800 Kč 

Příruba vstupní hřídele 1 1 9 700 Kč 9 700 Kč 

Příruba vstupní hřídele 2 1 930 Kč 930 Kč 

Aretační šroub+kámen 5 420 Kč 2 100 Kč 

Odměřovací nonius 1 5 900 Kč 5 900 Kč 

Příruba vzduchového těsnění 1 6 400 Kč 6 400 Kč 

Distanční/rozpěrné kroužky 8 800 Kč 6 400 Kč 

Adaptér 1 28 300 Kč 28 300 Kč 

Lícovací podložka adaptéru 1 5 500 Kč 5 500 Kč 

Středící pouzdro adaptéru 1 6 400 Kč 6 400 Kč 

Odtlačovací kroužek adaptéru 1 5 200 Kč 5 200 Kč 

Čep pružiny 10 120 Kč 1 200 Kč 

Hirthův věnec 2 14 600 Kč 29 200 Kč 

Podložka hirthova věnce 1 100 Kč 100 Kč 

Kámen vřetena 2 340 Kč 680 Kč 

Součet vyráběných 
  

172 310 Kč 
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Nakupované komponenty 
   

Vstupní hřídel+ozubené kolo 1 31 000 Kč 31 000 Kč 

Sada předních spárovaných ložisek 1 3 600 Kč 3 600 Kč 

Sada zadních spárovaných ložisek 1 2 400 Kč 2 400 Kč 

Ložiska vstupní hřídele 4 1 100 Kč 4 400 Kč 

Tlačné pružiny 10 35 Kč 350 Kč 

Těsnění 
  

3 000 Kč 

Spojovací materiál 134 
 

6 600 Kč 

Součet nakupovaných 
  

51 350 Kč 
    

Opční komponenty 
   

Vřeteno pro autom. Upínání 1 34 600 Kč 34 600 Kč 

Upínač OTT Jacob 1 103 000 Kč 103 000 Kč 

Konektor 1 3 500 Kč 3 500 Kč 

Snímač nulové polohy 1 160 Kč 160 Kč 

Vysokotlaká hadice (1m) 1 200 Kč 200 Kč 

Hadice kabelů, průchodky 
  

300 Kč 

Vřeteno s manuálním upínáním 
  

-19 200 Kč 

Součet opčních 
  

122 560 Kč 
    

Režie 
   

Přípravky (pro sérii) 
  

1 000 Kč 

Odkládací rám/pickup 
  

13 300 Kč 

Testovací náplně 
  

2 000 Kč 

Další náklady (nákup, obchod, ...) 
  

4 000 Kč 

Spotřební materiál 
  

5 000 Kč 

Součet režie 
  

25 300 Kč 
    

Záběhová zkouška (8h) 
  

3 000 Kč 

Zkouška geometrie (1h) 20 850 Kč 17 000 Kč 

Konstrukce (pro sérii) 
  

6 000 Kč 

Montáž 
  

30 000 Kč 

Zisk 
  

40 000 Kč 
    

Celkový součet-automatická opce 
  

467 520 Kč 

Celkový součet-manuální opce 
  

344 960 Kč 
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6.2 Porovnání s konkurencí 

Následující tabulka (Tab 29) porovnává navrženou hlavu s hlavami potenciálních konkurentů. Jelikož se ve všech případech jedná o hlavy bez 

indexace a zároveň má u navržené hlavy zákazník možnost volby indexace, byly z výsledné ceny hlavy pro porovnání související položky odečteny. 

Jedná se konkrétně o Hirthův věnec, podložku hirthova věnce a zjednodušení vnějšího kroužku adaptéru (absence odtlačovacích pružin). Celkově 

byl tedy odečet 37 000 Kč. 

Tab 29)  Tabulka porovnání navržené hlavy s nejbližšími konkurenty. 

 Alberti T90-10 OMG TA40.TD Pibomulti FEC50-14 Gong Yang N75  Navržená hlava 

Výkon   40 kW 14 kW 38 kW  

Max. kroutící moment 250 Nm 185 Nm 200 Nm 1000 Nm 250 Nm 

Max. otáčky 3000 ot/min 5000 ot/min 2000 ot/min 2000 ot/min 4000 ot/min 

Automatické upínání 

nástroje 

Opční Ne Opční Ne Opční 

Min. průměr otvoru 

obrobku (bez nástroje) 

315 mm 270 mm 280 mm 365 mm 360 mm 

Upínací kužel ISO 50, volitelné ISO 40, volitelné ISO 50, volitelné ISO 50 ISO 50 

Možnost indexace Ne Ne Ne Ne Ano 2,5° nebo 1° 

Doba dodání 7 dní Neznámá Neznámá 120+40 dní  

Cena bez DPH 288 609 Kč 306 312 Kč 563 500 Kč 237 353 Kč 307 960 Kč 

Cena s adaptérem Ne Ne Ne Ne Ano 

Cena adaptéru 37 500 Kč 37 500 Kč 37 500 Kč 37 500 Kč - 

Celková cena 326 109 Kč 343 812 Kč 601 000 Kč 274 853 Kč 307 960 Kč 
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7 ZHODNOCENÍ A DISKUZE 

Výsledný návrh pravoúhlé frézovací hlavy splňuje všechny požadavky vycházející ze zadání. 

Slabinou může být pouze zástavbová výška, která je u některých konkurentů daleko nižší. To 

je nejspíš dáno použitím odlišné kinematiky jako např. na obrázku (Obr. 38), tedy použití po 

kuželovém soukolí ještě soukolí přímé pro přenos výkonu na vřeteno hlavy. Hlava se tím ale 

nutně prodlouží, a to je spojeno se snížením tuhosti hlavy v ohybu. Plánované použití 

automatické výměny nástrojů navíc zástavbovou výšku hlavy ještě zvýší o hydraulický upínač 

nástrojů. 

 

Obr. 38) Alternativní kinematika pravoúhlé frézovací hlavy. 

Jako doporučení pro další vývoj bych zvážil možnost zákazníka si s automatickou výměnou 

nástrojů objednat také automatickou výměnu celé hlavy, čímž dojde jen k relativně malým 

konstrukčním změnám hlavy. Naopak zvýší se tím automatizace celého procesu obrábění, tím 

dojde ke snížení strojních časů a zvýšení produktivity celého stroje. Je však nutno mít v tomto 

případě na paměti přidání konstrukčních prvků nezbytných pro zaručení bezpečnosti, ale také 

spolehlivosti zařízení. Jedná se o aretaci vřetena, popř. snímač kontrolující nulovou polohu 

hlavy při výměně nástrojů.  

Další doporučení bych orientoval na výpočet vstupní hřídele včetně kontroly unašeče a 

trvanlivosti ložisek, jež už byly nad rámec rozsahu této diplomové práce. Při tomto výpočtu by 

se ale postupovalo analogicky s výpočtem vřetena, kterému se věnuje kapitola číslo 4.  
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8 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce byl konstrukční návrh pravoúhlé frézovací hlavy určené pro 

technologické operace na středně těžkých obrobcích pro rozšíření sortimentu hlav společnosti 

Fermat i o hlavy menších rozměrů a výkonů. Záměrem bylo částečné nahrazení hlav 

nakupovaných od jiných výrobců. 

V úvodní kapitole byla provedena rešerše typů hlav. Následně bylo nahlédnuto na 

sortiment hlav společnosti Fermat. Pozornost byla věnována také průzkumu trhu hlav, které by 

pravděpodobně navrhované hlavě konkurovali s vypsáním konkrétních parametrů těchto hlav. 

Při výběru nejvhodnější konstrukční varianty byla stanovena kritéria na základě diskuze 

s jednotlivými odděleními firmy. Ty se následně seřadila na základě relativní míry důležitosti 

a byla ohodnocena váhami. Jako nejvýhodnější kombinace vyšla z hodnocení varianta náhonu 

pomocí kuželového soukolí a manuální natáčení hlavy pomocí tyče. Zbytek kapitoly se 

postupně věnoval všem konstrukčním uzlům frézovací hlavy.  

Ve výpočtové části byly nejprve určeny technologické operace, které se budou s hlavou 

provádět. Následně bylo spočítáno zátěžné spektrum, síly působící na vřeteno od ozubených 

kol a výsledné reakční síly působící na ložiska vřetena. Po návrhu vřetena byl proveden 

pevnostní výpočet vřetena ve zvolených kritických průřezech s následným výpočtem 

bezpečnosti vůči mezi kluzu. Ze zvoleného zátěžného cyklu byla spočítána trvanlivost ložisek. 

Dále byla spočítána deformace vřetena a všechny zmíněné výpočty vyhověly stanoveným 

požadavkům. 

V závěrečné kapitole bylo provedeno ekonomické zhodnocení. To vycházelo 

z dostupných informací o cenách již vyrobených, podobných dílů nebo z poptávek 

navrhovaných dílů pro tuto hlavu. Ceny souvisejících nákladů byly taktéž stanoveny na základě 

informací od firmy Fermat. Z dostupných cenových nabídek vytipovaných hlav můžeme 

navrženou hlavu zhodnotit jako konkurenceschopnou, jelikož cena je velmi podobná, nebo 

menší než ceny hlav konkurence. Jako jediná s porovnávaných hlav navíc disponuje možností 

indexace osy C. Klady navrhované hlavy spočívají v menší vzdálenosti osy nástroje od upínací 

plochy hlavy a tím i zvýšené tuhosti oproti zbývajícím hlavám, jak již bylo zmíněno v kapitole 

zhodnocení. Další výhodou je pak možnost úpravy na hlavu s automatickým upínáním nástrojů. 

Naopak nevýhodou je větší zástavbová výška hlavy oproti většině konkurentů. 
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10 SEZNAM SYMBOLŮ, OBRÁZKŮ A TABULEK 

10.1 Seznam symbolů 

αnm [°] Nominální úhel profilu zubu 

ασ1 [−] Součinitel koncentrace napětí pro ohyb-průřez 1 

ασ2 [−] Součinitel koncentrace napětí pro ohyb-průřez 2 

ασ3 [−] Součinitel koncentrace napětí pro ohyb-průřez 1 

ατ1 [−] Součinitel koncentrace napětí pro krut-průřez 1 

ατ2 [−] Součinitel koncentrace napětí pro krut-průřez 2 

ατ3 [−] Součinitel koncentrace napětí pro krut-průřez 1 

δL [μm] Deformace ložisek 

δV [μm] Deformace vřetena 

δrc [μm] Celková deformace vřetena 

ηc [−] Celková účinnost frézovací hlavy 

σe1 [𝑀𝑃𝑎] Extrémní normálové napětí v průřezu 1 

σe2 [𝑀𝑃𝑎] Extrémní normálové napětí v průřezu 2 

σe3 [𝑀𝑃𝑎] Extrémní normálové napětí v průřezu 1 

σt1 [𝑀𝑃𝑎] Napětí v tlaku v průřezu 1 

σt2 [𝑀𝑃𝑎] Napětí v tlaku v průřezu 2 

σt3 [𝑀𝑃𝑎] Napětí v tlaku v průřezu 1 

σ𝑜1 [𝑀𝑃𝑎] Napětí v ohybu v průřezu 1 

σ𝑜2 [𝑀𝑃𝑎] Napětí v ohybu v průřezu 2 

σ𝑜3 [𝑀𝑃𝑎] Napětí v ohybu v průřezu 1 

τe1 [𝑀𝑃𝑎] Extrémní smykové napětí v průřezu 1 

τe2 [𝑀𝑃𝑎] Extrémní smykové napětí v průřezu 2 

τe3 [𝑀𝑃𝑎] Extrémní smykové napětí v průřezu 1 

τDK [𝑀𝑃𝑎] Dovolené napětí v krutu 

Ad [mm2] Jmenovitý průřez třísky 

𝐶0 [𝑘𝑁] Základní statická únosnost 

CA [𝑚𝑚. 𝑁−1] Poddajnost předního ložiska 

CB [𝑚𝑚. 𝑁−1] Poddajnost zadního ložiska 

D1 [mm] Průměr roztečné kružnice kola 

𝐷1 [mm] Vnější průměr průřezu 1 

𝐷2 [mm] Vnější průměr průřezu 2 

𝐷3 [mm] Vnější průměr průřezu 1 

DvL [𝑚𝑚] Vnější průměr mezi-ložiskové části 

Ddr [mm] Vnější průměr drážkování 
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Dn  [mm] Průměr nástroje 

Ds [mm] Střední průměr drážkování 

Dva [𝑚𝑚] Vnější průměr přední části vřetena  

Fc [𝑁] Celková výsledná řezná síla 

Fcnz [𝑁] Část řezné síly-směr do středu nástroje 

Fcz [𝑁] Část řezné síly-směr kolmo k zubu nástroje 

Ff [𝑁] Výsledná síla do osy nástroje  

Ffn [𝑁] Výsledná obvodová síla 

FNy [𝑁] Síla od nástroje ve směru Y 

Fo [𝑁] Obvodová síla 

Fp [𝑁] Výsledná síla rovnoběžná s osou nástroje 

Fpz [𝑁] Část řezné síly-směr rovnoběžně s osou nástroje 

Fr1 [𝑁] Celkové radiální zatížení ložiska 1 

FAr [𝑁] Celková radiální síla v bodě A 

FAx [𝑁] Směr X reakce v ložisku A 

FAy [𝑁] Směr Y reakce v ložisku A 

FAz [𝑁] Směr Z reakce v ložisku A 

FBy [𝑁] Síla od ozubení ve směru Y 

FBr [𝑁] Celková radiální síla v bodě B 

FBx [𝑁] Síla od ozubení ve směru X 

FBz [𝑁] Síla od ozubení ve směru Z 

FCy [𝑁] Směr Y reakce v ložisku C 

FCr [𝑁] Celková radiální síla v bodě C 

FCx [𝑁] Směr X reakce v ložisku C 

FCz [𝑁] Směr Z reakce v ložisku C 

FN1 [𝑁] Výsledná normálová síla na ozubeném kole 1 

FN2 [𝑁] Výsledná normálová síla na ozubeném kole 2 

FNr [𝑁] Celková radiální síla v bodě N 

FNx [𝑁] Síla od nástroje ve směru X 

FNz [𝑁] Síla od nástroje ve směru Z 

Fa1 [𝑁] Axiální síla od kola 1 (hnací) 

Fa1 [𝑁] Celkové axiální zatížení ložiska 1 

Fa2 [𝑁] Axiální síla od kola 2 (hnané) 

Fa2 [𝑁] Celkové axiální zatížení ložiska 2 

Fr1 [𝑁] Radiální síla kola 1 (hnací) 

Fr2 [𝑁] Celkové radiální zatížení ložiska 2 

Fr2 [𝑁] Radiální síla kola 2 (hnané) 

Ft [𝑁] Tečná síla 
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𝐺𝐴 [𝑁] Třída předpětí A 

Gm [𝑁] Předpětí ložiska 

IL [𝑚𝑚4] Kvadratický moment průřezu mezi ložisky 

Ia [𝑚𝑚4] Kvadratický moment průřezu převislé části vřetena 

KaA [𝑁. 𝜇𝑚−1] Axiální tuhost předního ložiska 

Ki [−] Váha kritéria 

KPk [N. μm−1] Tuhost přední části vřetena 

KaB [𝑁. 𝜇𝑚−1] Axiální tuhost zadního ložiska 

KrA [N. μm−1] Radiální tuhost předního ložiska 

KrB [N. μm−1] Radiální tuhost zadního ložiska 

L0 [𝑚𝑚] Optimální vzdálenost ložisek 

L10(1) [ℎ𝑜𝑑] Hodinová trvanlivost prvního ložiska 

L10(2) [ℎ𝑜𝑑] Hodinová trvanlivost druhého ložiska 

L10A [ℎ𝑜𝑑] Hodinová trvanlivost pro sadu ložisek 

Lv [ℎ𝑜𝑑] Ekvivalentní trvanlivost ložisek pro daný režim zátěže 

Mc [𝑁𝑚] Řezný kroutící moment 

𝑀𝐵 [𝑁𝑚] Moment při nejvyšších otáčkách 

MKks [𝑁𝑚] Kroutící moment na soukolí 

MKvs [𝑁𝑚] Kroutící moment na vstupní hřídeli 

𝑀𝑚𝑎𝑥 [𝑁𝑚] Maximální kroutící moment 

Mo1 [Nm] Ohybový moment v průřezu 1 

Mo2 [Nm] Ohybový moment v průřezu 2 

Mo3 [Nm] Ohybový moment v průřezu 1 

Pc [𝑊] Řezný výkon 

Pa [𝑁] Celkové axiální předpětí 

Pr1 [𝑁] Ekvivalentní zatížení prvního ložiska 

Pr2 [𝑁] Ekvivalentní zatížení druhého ložiska 

Re [𝑀𝑃𝑎] Mez kluzu 

Rm [𝑀𝑃𝑎] Mez pevnosti 

Wk1 [m3] Modul průřezu v krutu pro průřez 1 

Wk2 [m3] Modul průřezu v krutu pro průřez 2 

Wk3 [m3] Modul průřezu v krutu pro průřez 1 

Wo1 [m3] Modul průřezu v ohybu pro průřez 1 

Wo2 [m3] Modul průřezu v ohybu pro průřez 2 

Wo3 [m3] Modul průřezu v ohybu pro průřez 1 

𝑋2 [−] Výpočtový součinitel ložiska 

𝑌0 [−] Výpočtový součinitel ložiska 

𝑌1 [−] Výpočtový součinitel ložiska 
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𝑌2 [−] Výpočtový součinitel ložiska 

ae [mm] Šířka záběru ostří 

ai [−] Počet kuličkových ložisek 

ap [mm] Výška záběru ostří 

𝑏𝑑 [mm] Jmenovitá šířka třísky 

bdr [mm] Šířka zubu drážkování 

bi [−] Počet kuželových soukolí 

cef [−] Součinitel efektivity rovnobokého drážkování 

𝑑1 [mm] Vnitřní průměr průřezu 1 

𝑑2 [mm] Vnitřní průměr průřezu 2 

𝑑3 [mm] Vnitřní průměr průřezu 1 

ddr [mm] Vnitřní průměr drážkování 

dvL [𝑚𝑚] Vnitřní průměr mezi-ložiskové části 

dva [𝑚𝑚] Vnitřní průměr přední části vřetena 

f ′ [mm] Skutečná účinná plocha boků drážek 

𝑓0 [−] Výpočtový součinitel ložiska 

𝑓1 [−] Výpočtový součinitel ložiska 

𝑓2𝐴 [−] Výpočtový součinitel ložiska 

𝑓𝐻𝐶  [−] Výpočtový součinitel ložiska 

fdr [mm] Zkosení drážkování 

fz [
mm

zub
] Posuv na zub 

ℎ𝑑 [mm] Jmenovitá tloušťka třísky 

ℎ𝑚 [mm] Jmenovitá tloušťka třísky 

kHMH1 [−] Bezpečnost vůči mezi kluzu – metoda HMH-průřez 1 

kHMH2 [−] Bezpečnost vůči mezi kluzu – metoda HMH-průřez 2 

kHMH3 [−] Bezpečnost vůči mezi kluzu – metoda HMH-průřez 1 

kc [N ∙ mm−2] Koeficient specifické řezné síly 

kc0 [𝑀𝑃𝑎] Měrná řezná síla při daném způsobu zatěžování 

kf [N ∙ mm−2] Koeficient specifické řezné síly 

kmaxτ1 [−] Bezpečnost vůči mezi kluzu – metoda max 𝜏-průřez 1 

kmaxτ2 [−] Bezpečnost vůči mezi kluzu – metoda max 𝜏-průřez 2 

kmaxτ3 [−] Bezpečnost vůči mezi kluzu – metoda max 𝜏-průřez 1 

kp [N ∙ mm−2] Koeficient specifické řezné síly 

𝑙1 [mm] Vzdálenost zatěžující síly průřezu 1 

𝑙2 [mm] Vzdálenost zatěžující síly průřezu 2 

𝑙3 [mm] Vzdálenost zatěžující síly průřezu 1 

ldr [mm] Činná délka drážkování 
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mc [−] Kienzův exponent 

nn [𝑚𝑖𝑛−1] Otáčky nástroje 

nzp [−] Počet zubů v záběru 

𝑛𝐴 [𝑚𝑖𝑛−1] Otáčky bodu nejvyššího kroutícího momentu 

nDB [−] Redukční součinitel otáček pro sadu 

𝑛𝑖 [𝑚𝑖𝑛−1] Otáčky při daném provozním stupni 

𝑛𝑚𝑎𝑥 [𝑚𝑖𝑛−1] Maximální otáčky 

𝑛𝑚𝑡 [𝑚𝑖𝑛−1] Dosažitelné otáčky při mazání tukem 

pD [𝑀𝑃𝑎] Dovolený tlak 

pdr [𝑀𝑃𝑎] Tlak působící na drážkový spoj 

qi [%] Doba zatěžování 

𝑟1 [mm] Poloměr zaoblení v místě přechodu průměrů-průřez 1 

𝑟2 [mm] Poloměr zaoblení v místě přechodu průměrů-průřez 2 

𝑟3 [mm] Poloměr zaoblení v místě přechodu průměrů-průřez 1 

rN [mm] Poloměr nástroje 

ra [mm] Polovina roztečného průměru kola 

𝑢𝑆 [−] Součinitel dynam. únos. pro sadu 

vf [m ∙ min−1] Rychlost posuvu 

vc [m ∙ min−1] Řezná rychlost 

𝑣𝑖 [−] Hodnocení kritéria 

zdr [−] Počet drážek 

αt [°] Úhel záběru 

βm [°] Úhel sklonu boku zubu 

δ1 [°] Úhel roztečného kužele - kolo 1 

δ2 [°] Úhel roztečného kužele - kolo 2 

ηks [−] Účinnost kuželového soukolí 

ηkul [−] Účinnost kuličkového ložiska 

𝜎redmaxτ1 [𝑀𝑃𝑎] Redukované napětí – metoda max 𝜏-průřez 1 

𝜎redmaxτ2 [𝑀𝑃𝑎] Redukované napětí – metoda max 𝜏-průřez 2 

𝜎redmaxτ3 [𝑀𝑃𝑎] Redukované napětí – metoda max 𝜏-průřez 1 

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐻𝑀𝐻1 [𝑀𝑃𝑎] Redukované napětí – metoda HMH-průřez 1 

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐻𝑀𝐻2 [𝑀𝑃𝑎] Redukované napětí – metoda HMH-průřez 2 

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐻𝑀𝐻3 [𝑀𝑃𝑎] Redukované napětí – metoda HMH-průřez 1 

𝜏𝑘1 [𝑀𝑃𝑎] Napětí v krutu v průřezu 1 

𝜏𝑘2 [𝑀𝑃𝑎] Napětí v krutu v průřezu 2 

𝜏𝑘3 [𝑀𝑃𝑎] Napětí v krutu v průřezu 1 

ϰr [°] Úhel nastavení hlavního ostří 

1 − x [−] X exponent složek řezné síly 
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1 − y [−] Y exponent složek řezné síly 

1 − z [−] Z exponent složek řezné síly  

𝐵 [𝑚𝑚] Šířka ložiska 

𝐶 [𝑘𝑁] Základní dynamická únosnost 

𝐷 [𝑚𝑚] Vnější průměr ložiska 

𝐸 [𝑁. 𝑚𝑚−2] Modul pružnosti v tahu 

a [mm] Délka převislého konce vřetena 

𝑏 [mm] Vzdálenost předních ložisek vřetena od ozubeného kola 

𝑐 [mm] Vzdálenost zadních ložisek vřetena od ozubeného kola 

𝑑 [𝑚𝑚] Vnitřní průměr ložiska 

𝑒 [−] Výpočtový součinitel ložiska 

𝑓 [−] Výpočtový součinitel ložiska 

𝑤 [−] Celkové hodnocení varianty 

z [−] Počet zubů nástroje 

𝛼 [°] Úhel styku ložiska 

φ [°] Úhel určující polohu zubu 
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