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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem lineární osy pro těţký obráběcí stroj. 

V práci je popsána definice těţkého obráběcího stroje a také jeho základní konstrukční uzly. 

V další kapitole jsou popsány jednotlivé komponenty lineární posuvové soustavy, základní 

principy pouţití a jejich výhody a nevýhody. Na základě této rešeršní části jsou vytipovány 

varianty řešení a v poslední části práce je vypracován konstrukční návrh osy X portálového 

obráběcího stroje. Součástí práce je 3D model navrţené posuvové soustavy a část výkresové 

dokumentace. 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the design of linear axis for heavy machine tool. The thesis 

describes the definition of heavy machine tool and its basic construction nodes. The next 

chapter describes the components of the linear feed assemblages, the basic principles of use 

and their advantages and disadvantages. On the basis of this research part there are selected 

variants of the solution and in the last part of the thesis there is a design of the axis X of the 

gantry machine tool. Part of the work is a 3D model of the proposed feed assemblages and 

part of the drawing documentation. 
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Posuvová lineární soustava, těţký obráběcí stroj, kuličkový šroub, pastorek a hřeben, vedení, 
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1 ÚVOD 

Vývoj obráběcích strojů je proces, který trvá od vynalezení prvního takového stroje. Velkým 

skokem dopředu byl přechod z konvenčních strojů na CNC řízené stroje. To přineslo 

automatizaci procesu, zjednodušení a zrychlení výroby. Jelikoţ byla stále větší poptávka po 

mnoţství vyrobených kusů a jejich přesnosti, tak dalším logickým krokem bylo zaměřit se na 

urychlení výrobního procesu a zároveň zvyšování přesnosti stroje. Zvyšováním řezných 

výkonů lze navýšit produkci za předpokladu, ţe obráběcí stroj i nástroj jsou k takovým 

výkonům způsobilé. Současné nástroje jsou jiţ na tak vysoké úrovni, ţe samotné stroje někdy 

uţ nedokáţou vyuţít plný potenciál nástroje. Proto se musí komponenty obráběcího stroje 

neustále inovovat, vyvíjet a zlepšovat. Pro docílení větší míry přesnosti samotného stroje, je 

třeba vyrábět součásti s větší přesností, tzn. zajistit dostatečnou tuhost pohybových částí 

stroje. Zároveň je cílem sníţit celkový čas výroby, coţ se realizuje zrychlením posuvů, coţ je 

nezbytné pro zvyšující se řezné podmínky. Výsledkem, je pak modernější stroj, který pracuje 

s větší efektivitou, coţ se odvíjí na ceně výrobku. 

Těţké obráběcí stroje jsou určeny pro výrobu těţkých obrobků. Tyto stroje dosahují 

velkých rozměrů a pracovní prostor můţe být velký aţ několik metrů. Je tedy velmi výhodné 

zaměřit se na pohybovou soustavu a navrhnout lineární posuvové osy tak, aby časy přejezdů 

byly co nejkratší, pro úsporu výrobního času. 

 Lineární posuvové soustavy jsou dnes pouţívány v mnoha odvětvích, jak 

strojírenského, tak jiného průmyslu. Slouţí pro přesné polohování řezného nástroje nebo 

obrobku v osách obráběcího stroje a pro přenos zatěţující sil a momentů od obrobku  

a řezného procesu. Patří k nejdůleţitějším částem stroje, jelikoţ se od jejich konstrukce  

a správného smontování odvíjí výsledná přesnost, rychlost a celková účinnost obráběcího 

stroje. Cílem vývoje lineárních posuvových mechanismů je vyrobit osu, která bude schopná 

pracovat ve vysokých rychlostech, být schopná co nejpřesnějšího polohování, mít 

neomezenou délku ţivotnosti, minimální údrţbu a co nejmenší rozměry na základě 

zatěţování.  

Kaţdá komponenta lineární osy (pohon, kuličkový šroub, loţiska, vedení) se neustále 

vyvíjí. Dochází k mnohým vylepšením a tento trend vývoje, který započal prvním obráběcím 

strojem, stále trvá a trvat bude i nadále. Díky široké škále komponent, jdou vytvořit různé 

varianty lineárních posuvových os a dimenzovat tu nejdokonalejší pro zadanou aplikaci. 

Základními prvky, které vytváří lineární osu, jsou pohony, převody rotačního pohybu na 

přímočarý, vedení, odměřování, krytování a mazání. Ty budou rozebrány v rešeršní části a na 

základě aplikace navoleny ty nejvhodnější typy.  

Cílem diplomové práce je navrhnout lineární osu pro těţký obráběcí stroj. Návrh 

lineární osy bude obsahovat několik variant a ty budou navrţeny na základě rešeršní části 

práce. Z těchto variant se pomoci vhodných kritérií vybere lineární osa, která bude nejlépe 

vyhovovat zadaným parametrům. Završením práce bude vypracování výkresové 

dokumentace, včetně 3D CAD modelu, který poslouţí k lepší vizualizaci. 
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2 MOTIVACE 

Strojírenský průmysl se stále vyvíjí a vznikají pořád nové a nové techniky a praktiky pro 

výrobu. Při přechodu z konvenčních strojů na NC stroje a posléze na CNC stroje byl učiněn 

velký krok dopředu a tím se otevřeli nové moţnosti pro zrychlení a zkvalitnění výrobního 

procesu. To jde ruku v ruce k přístupu ke konstruování těchto strojů. Při stále větší 

automatizaci výrobního procesu vzniká poţadavek na pečlivou a kvalitní výrobu. Nasazení 

průmyslu 4.0 do strojírenství je krokem k automatizaci, celého výrobního procesu. Aby stroj 

pracoval co nejvíce bezobsluţně, musí být kaţdá jeho část navrţena a vyrobena s co největší 

precizností. A právě zde tkví ta motivace kaţdého konstruktéra, zlepšovat co je vymyšlené  

a vymyslet co dosud vymyšleno nebylo.  

Kaţdá část obráběcího stroje je ve své podstatě jedním velkým konstrukčním celkem, 

který ve finále vytvoří produkt, kde se jedna část neobejde bez druhé, tj. kaţdá část musí 

správně fungovat a je závislá na jiné části. Jiţ to je výzvou pro kaţdého konstruktéra, 

vymyslet, vyrobit a sestrojit stroj, který bude fungovat. Mojí motivací je zase se o kousek více 

přiblíţit tomuto konstruktérskému umu a pokusit se navrhnout a zkonstruovat část obráběcího 

stroje. Tato práce se zabývá návrhem lineární osy pro těţký obráběcí stroj. Lineární osy se 

neustále vyvíjí. Stále se konstruktéři snaţí navrhnout osy tak, aby byly dostatečně tuhé, měli 

co nejmenší tření a tím pádem vysokou účinnost. Dále je snaha ve sniţování objemu 

materiálu, sníţení ceny a hospodářských nároků. 

Další motivací pro volbu tohoto tématu, bylo rozšíření si znalostí o problematice 

těţkých strojů, které jsou na pohled nesmírně zajímavé a fascinující a vytváří myšlenku, co 

vše jsme schopní vlastně vyrobit. Motivací je také prohloubení si znalostí ve strojírenském 

odvětví, jako je studium o obráběcích strojích a firmách, jenţ vyrábí stroje jako celek i jeho 

samostatné komponenty. 
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3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

3.1 Těţké obráběcí stroje 

Obráběcí CNC stroje jsou určeny pro třískové obrábění obrobků. Pokud se však mají obrábět 

obrobky velkých rozměrů a hmotností, pak přicházejí na řadu těţké obráběcí stroje, které jsou 

na tyto operace přizpůsobeny, příkladem jsou obráběcí stroje na Obr. 1). Pojem velký 

obrobek, můţeme chápat jako obrobek, který se do stroje dopraví pomocí jeřábu, například se 

můţe jednat o obrobky pro těţební, energetický, námořní, kosmonautický, nebo letecký 

průmysl. U těchto velkých produktů můţe trvat výroba v řádu hodin i dnů od toho se odvíjí 

jejich cena a jakákoliv chyba při výrobě můţe jít finančně do statisíců.  

 

Obr. 1) Příklady těţkých strojů a obrobků [20], [21], [22] 

 Výroba těchto velkých strojů je sloţitý a komplikovaný plánovací a výrobní 

proces, který můţe zabrat i několik let, proto se do těchto strojů dává to nejnovější a zároveň 

osvědčené know-how, které daná firma má a všechny novinky napříč strojírenským 

průmyslem. Zadavatel specifikuje, jaký typ obrobku se bude na stroji v budoucnu obrábět a 

firma poskytne návrh konstrukčního řešení stroje. Kvůli velikosti a horší představě se dnes 

začíná uţívat softwarů, kde se vytvoří tzv. digitální dvojče, které ve virtuální realitě, přesně 

ukáţe, jak by stroj mohl vypadat a jaké vlastnosti by mohl mít.  

 Pokud se jedná o velmi těţké stroje, je zde i moţnost postavit stroj s kompletně novou 

halou, přizpůsobenou přesně pro daný stroj. Aby tedy stroj pracoval spolehlivě, musí se při 

návrhu haly počítat se základem přesně navrţeným pro těţký stroj, dále se musí počítat 

s odvodem třísek pomocí dopravníků zabudovaných přímo v zemi, zajistit stabilní teplotu 

v hale, vybavit halu jeřábem s dostatečnou nosností, přizpůsobit příjezdovou cestu k  

hale, kvůli snadnější manipulaci s obrobkem a další různorodé parametry. Důleţitým článkem 

pro kvalitní chod stroje je samotná obsluha, která musí mít patřičné zkušenosti, cit pro 

obrábění a musí umět pracovat kolektivně. 

 Po výrobě jednotlivých částí stroje, jsou tyto díly převezeny k zákazníkovi a sestaveny 

do finální podoby stroje. Ke stroji můţou být dodány i speciálně navrţené nástroje pro daný 

stroj. Následně je provedena přejímka a zaučení uţivatele stroje. [1], [18] 

3.2 Těţký stroj jako konstrukční celek 

Těţké obráběcí stroje vycházejí z konstrukcí menších strojů, ale v určitých vlastnostech se od 

nich liší. Ty jsou uvedeny v následujících kapitolách. 
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3.2.1 Základ stroje 

Základ pro obráběcí stroj je nezbytný pro následnou přesnost obrábění. U těţkých strojů můţe 

základová deska dosahovat tloušťky aţ několik metrů Obr. 2)a) v závislosti na hmotnosti 

obrobku a rámu stroje. Velikost základu má také vliv na vlastní frekvenci soustavy. Dobře 

navrţený základ by neměl podléhat vnějším teplotním vlivům. Kvalitní kotvení loţe by mělo 

eliminovat veškeré teplotní deformace stroje. U přesných strojů se pouţívají pruţné elementy 

Obr. 2)c) vybavené tlumením, které minimalizují rázy a vibrace. K základové desce se stroj 

ukotví pomocí kotevních šroubů Obr. 2)b) a stavitelných klínů. [18] 

 a)  b)  c) 

Obr. 2) Základ stroje: a) Základ pro vertikální portálovou frézku, b) Fixační kotevní 

element, c) Tlumící pruţinový element [24], [25] 

3.2.2 Pracovní výkon a produktivita 

Výkonnost těţkého obráběcího stroje je ovlivněnu druhem obrábění. Důleţitým parametrem 

můţe být mnoţství odebraných třísek za jednotku času nebo obrobení velké plochy za 

jednotku času. Moderní těţké stroje musí být schopné obrábět vysokými řeznými rychlostmi. 

Proto musí stroj obrábět nástroji, které jsou vhodné pro velké úběry materiálu Obr. 3)a) a mají 

vysokou trvanlivost. Zvýšením produktivity se dosáhne sníţení vedlejších časů, příkladem je 

účelné upínání obrobku Obr. 3)b) nebo navrţením konstrukce stroje s rychlejším 

rychloposuvem os. 

 a)  b) 

Obr. 3) a) Odebírání velké třísky [23], b) Upínací hlavy [21] 

3.2.3 Geometrická a pracovní přesnost 

Téměř kaţdý jednotlivý díl stroje má vliv na jeho přesnost. Kaţdý díl musí být tedy chytře 

zkonstruován, přesně vyroben a správně sestaven. Zajímavým příkladem je eliminace 

deformace rámu, který se působením gravitace deformuje. Rám je vyroben nepřesně, tedy 

s nepřesností, která má velikost deformace rámu. Po sestavení rámu se pak tyto deformace 

vynulují. Tato metoda však vyţaduje velké zkušenosti se zatěţováním nosných částí. Jinou 

moţností by bylo vyuţít aktivních a pasivních kompenzací. 
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 Geometrická přesnost se na stroji měří pomocí speciálních měřících přístrojů, které 

vyhodnotí nepřesnosti a obsluha pak do stroje nastaví korekci.  

 Kvůli rozměrnosti obrobků se jejich měření po obrobení provádí přímo na stroji. 

Přístrojem pro toto měření můţe být laser tracker Obr. 4), který měří pomocí laserového 

paprsku vzdálenost a dvě úhlová natočení směřující do reflektoru. 

 

Obr. 4) Měření obrobku pomocí laser trackeru [26] 

3.2.4 Chlazení a třískové hospodářství 

U těţkých strojů dochází k velkému odběru třísek. V třískách je odváděna největší část tepla 

a proto musí být ze stroje rychle odstraňovány, jinak by teplo přestupovalo do obrobku nebo 

do stroje a docházelo by k teplotním deformacím. Kvůli rozměrnosti stroje je však velmi 

obtíţné docílit automatickému odstraňování. Kvůli větším řezným výkonům se stroje 

vybavují výkonnějším chlazením. Splachováním třísek pomocí chladicí kapaliny Obr. 5), ale 

není dostatečně účinné a případné gravitační vyprazdňování mnohdy nelze kvůli konstrukci 

stroje pouţít. Proto musí obsluha mnohdy manuálně dopravit třísky do dopravníků. 

 

Obr. 5) Chlazení nástroje při obrábění [27] 

3.2.5 Ovládání stroje a bezpečnost 

Základním prvkem pro správné ovládaní a bezpečnost je samotná obsluha. Ta musí být 

dostatečně zaškolená a znát stroj ze všech úhlů. Pro zjednodušení ovladatelnosti by měl mít 

stroj zabudovaný jednoduchý ovládací program a ovládací panely by měli být navrţeny 

jednoduše a chytře, aby nedocházelo ke zbytečným omylům. Pro pohodlí a lepší přehled můţe 

být těţký stroj vybaven pojízdnou kabinou Obr. 6). 



 

22 

 

 

Obr. 6) Ukázka kabiny u těţkého stroje [23] 

 Primární bezpečností je ochrana člověka před strojem. Aby nedocházelo k  

úrazům, musí stroj obsahovat senzory pohybu případně být oplocen před vniknutím 

nepovolané osoby. Dále by měl být pracovní prostor opatřen kryty Obr. 7), kvůli odletujícím 

třískám a kapalině. 

 Sekundární bezpečnost je ochrana stroje před okolními vlivy. Tyto stroje by měli být 

schopny odhalit chyby, které mohla způsobit obsluha ještě před samotnou kolizí. Dále by měl 

mít stroj ochranné kryty, které chrání jeho pohyblivé části před třískami a jinými nečistotami. 

 

Obr. 7) Krytování svislého karuselu [23] 

3.2.6 Spolehlivost a trvanlivost stroje 

Těţké stroje jsou pro zákazníka investicí na několik desítek let, proto na ně musí být 

spolehnutí. Jakákoliv chyba stroje můţe způsobit zničení obrobku za statisíce a případné 

závaţné závady na stroji se kvůli odstávce, během níţ se čeká na náhradní díly, můţe 

protáhnout i na několik týdnů. Proto, aby byl stroj spolehlivý, musí se jiţ při návrhu 

konstrukce chytře postupovat a správně dimenzovat. 

 Trvanlivost stroje je závislá na jeho pravidelných kontrolách a dodrţování parametrů 

pro jeho správný provoz. Trvanlivosti se také dosahuje jiţ při montáţi stroje, a to správnými 

montáţními postupy pečlivě zhotovených přesných dílů. 

3.3 Typy těţkých obráběcích strojů 

Zde jsou uvedeny základní typy obráběcích strojů od tuzemských a zahraničních výrobců a 

jejich základní parametry. Známými výrobci těţkých strojů jsou například TOS Kuřim, ČKD 

Blansko - OS, Škoda Machine Tool, Pama, Lazzati, Waldrich Coburg, Pietro Carnaghi a jiné. 
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3.3.1 Obráběcí stroje a centra se svislou osou vřetena 

Jedná se o frézovací stroje, které jsou schopné obrábět z pěti stran na jedno upnutí. Mohou se 

vyrábět v provedení s nepohyblivým rámem, s pohyblivým rámem spodní gantry Obr. 8) nebo 

s pohyblivým rámem horní gantry. 

 a)  b) 

Obr. 8) Svislé obráběcí centra: a) Vertiram od firmy PAMA [27], b) PowerTec od 

firmy Waldrich Coburg [20] 

Tab 1)  Parametry svislých obráběcích center 

Parametr stroje Vertiram PowerTec Jednotka 

Výkon 45 - 103 80 / 105 / 130 kW 

Podélná osa X 5 - 13 4 - 50 m 

Příčná osa Y 2,5 - 6,6 3,5 - 14 m 

Svislá osa Z 1,3 - 2,5 2 - 10 m 

3.3.2 Obráběcí stroje a centra s vodorovnou osou vřetena 

Základním typem v této kategorii jsou vodorovné vyvrtávačky Obr. 9). Ty se vyrábí 

v konfiguraci stolového rámu (translační pohyb ve dvou osách koná obrobek), kříţového 

rámu (obrobek koná pohyb pouze v jedné ose kolmé na pohyb stojanu) nebo deskového 

uspořádání (nepohyblivý obrobek, všechny pohyby koná nástroj). 

 a)  b) 

Obr. 9) Vodorovné vyvrtávačky (tzv. horizontky): a) HB 260MM od firmy Lazzati 

[58], b) Škoda HCW 2000 - 4000 od firmy Škoda [22] 
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Tab 2)  Parametry vodorovných vyvrtávaček 

Parametr stroje Škoda HCW 4000 HB 260MM Jednotka 

Výkon 120 100 - 125 kW 

Výsuv pinoly v ose Z 2,5 1,6 m 

Výsuv vřetena 1,5 1,2 m 

Pojezd stojanu v ose Y 9 4 - 7,5 m 

Pojezd stojanu v ose X 0 - 30 6 m 

Otáčky vřetena 2500 2500 - 3000 ot/min 

Krouticí moment 12 500 - Nm 

Průměr vřetena 262 260 mm 

3.3.3 Soustruţnické stroje a centra s vodorovnou osou rotace obrobku 

Tyto stroje se pouţívají k obrábění válcových součástí, kde délka obrobku je několikanásobně 

větší neţ průměr Obr. 10). Příkladem obrobků jsou klikové hřídele, rotory energetických 

strojů, válcovací stolice a jiné. 

 a)  b) 

Obr. 10) Horizontální soustruhy: a) SR 1 - 5 od firmy Škoda Machine Tool [22], b) 

ProfiTurn H Turning od firmy Waldrich Siegen [59] 

Tab 3)  Parametry horizontálních soustruhů 

Parametr stroje Škoda SR 5 ProfiTurn H Turning Jednotka 

Výkon 190 - 355 500 kW 

Oběţný průměr nad suportem 3,6 - 6 7 m 

Max. délka obrobku 4 - 30 30 m 

Max. hmotnost obrobku 350 500 t 

Příčný pojezd 2,2 / 2,5 - m 

Maximální otáčky vřetena 120 - ot/min 

3.3.4 Soustruţnické stroje a centra se svislou osou rotace obrobku 

Svislé soustruhy tzv. karusely jsou určeny pro obrábění těţkých obrobků, kde průměr obrobku 

je několikrát větší neţ jeho délka. Při obrovském oběţném průměru se vyrábí v provedení 

jednostojanovém Obr. 11)a). Na dvoustojanových typech Obr. 11)b) se obrábí obrobky 

menších průměrů a lze je vybavit další osou, kde pohyb koná stojan nebo stůl. 
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 a)  b) 

Obr. 11) Svislé karuselové soustruhy: a) AS 160 T/TM od firmy Pietro Carnaghi [21], 

b) ČKD SKDY od firmy ČKD Blansko - OS [19] 

Tab 4)  Parametry svislých soustruhů 

Parametr stroje AS 160 T/TM ČKD SKDY 40 - 80 Jednotka 

Průměr upínací desky 10 4 - 8 m 

Průměr obrábění 16 5 - 10 m 

Výška obrábění 8 4 - 6 m 

Hmotnost obrobku 500 50 - 320 t 

Otáčky upínací desky 35 25 - 125 ot/min 

3.3.5 Stroje pro speciální výrobu 

Mezi tuto skupinu se řadí stroje na výrobu ozubení, brousící stroje nebo stroje pro hluboké 

vrtání. Další typem speciálního stroje jsou ty, které jsou navrţeny pro obrábění jednoho typu 

obrobku např. obrábění generátorů nebo turbínových rotorů. 

 a)  b) 

Obr. 12) Speciální stroje: a) Stroj horizontkového typu na obrábění rotorů turbín 

od firmy Škoda Machine Tool [22], b) Stroj na výrobu ozubení od firmy Schiess 

Brighton [60] 
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4 POSUVOVÁ LINEÁRNÍ SOUSTAVA 

Pohyby obráběcího stroje jsou realizovány pomocí posuvové soustavy. Soustavou se rozumí 

soubor částí, které v celku vytváří lineární osu. Pomocí lineární osy můţe stroj konat pohyby 

řezného nástroje nebo posouvat obrobkem při procesu obrábění. Lineární osou se tedy koná 

pohyb v přímém směru, tedy translační pohyb. Pokud chceme docílit posuvu i v jiných  

osách, vytvoří se další osa a tyto osy pak tvoří posuvovou soustavu obráběcího stroje. Pohon 

os je sloţen z řídicího systému, regulátoru, motoru, pohybových mechanismů a odměřování. 

Kaţdý jednotlivý prvek má vliv na výsledné chování posuvové osy. 

 U lineární osy musí být zajištěna minimální vůle, tj. tuhost, tím se docílí přesného 

lineárního pohybu a přesného polohování. Čím přesnější je toto polohování, tím přesnější je 

i celková přesnost obráběcího stroje. Zároveň je nutné dbát, aby soustava byla dostatečně 

pohyblivá a schopná vyvinout síly k překonání řezných a setrvačných sil. Osy jsou tedy 

mechanicky zatěţovány a namáhány, ale i přesto si musí zachovat přesnost a opakovatelnost. 

Zrychlení a maximální rychlost jsou tedy důleţitým poţadavkem u lineárních os. Od toho se 

dále odvíjí hmotnost, ţivotnost, celková sloţitost konstrukce a její cena. K docílení plynulého 

netrhavého pohybu je nutné minimalizovat tření a moţné vnější rušivé vlivy, jako mohou být 

např. vibrace. Zároveň se musí dbát na teplotní stálost, spolehlivost a nízkou hlučnost. [1], 

[2], [42] 

Lineární osy se v současnosti sestavují převáţně z nakupovaných dílů, coţ vede 

k velké variabilitě návrhu konstrukce. Konstruktér, který osu navrhuje, si musí být vědom 

všech parametrů a poţadavků kladených při návrhu osy. Se zajímavým řešením návrhu osy 

přišlo Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii v Praze, které 

vyvinulo software, kde při zvolení poţadovaných parametrů s kombinací se základními 

komponentami (motor, kuličkový šroub apod.) z katalogů, vytvoří soubor variant pro 

optimální řešení. Pro zvolenou variantu se následně vytvoří a spočítá matematický model 

a zjistí se dynamické chování navrţené osy potaţmo stroje. [53], [54] 

 

Obr. 14) Základní komponenty lineární posuvové osy [6] 
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4.1 Pohony lineárních os 

Pro vytvoření posuvu lineární osy u obráběcích strojů je zapotřebí vybavit posuvovou 

soustavu motorem, který ve výsledku tvoří elektromechanickou posuvovou soustavu. Pokud 

se vyuţívá zpětné vazby, tedy ţe má motor zpětné řízení, nazývá se servomotorem. Motor 

přeměňuje vstupní elektrickou energii na výstupní mechanickou energii tedy krouticí  

moment, který se přenáší buď přímo, nebo přes vloţený převod (ozubená kola, řemen 

s řemenicí apod.) na převodový systém, který mění rotační pohyb na přímočarý. Při návrhu 

motoru se dbá na poţadavky, které vyplývají z jeho aplikace. Pro motory lineárních os jsou 

hlavními poţadavky [7]: 

 rychlost rychloposuvu 

 maximální zrychlení 

 maximální řezná rychlost 

 přesnost polohování a maximální zatíţení od řezných sil  

 hmotnost pohybujících se hmot 

 minimální třecí síly 

 točivý moment, který překoná tření a pracovní síly 

Podle energie, která vstupuje do motoru, jsou motory elektrické, hydraulické, případně 

mohou být i pneumatické. 

 Elektrické pohony se vyznačují vysokou provozní spolehlivostí a ţivotností, dobrou 

účinností a relativně malým vývinem tepla. Negativem jsou větší rozměry a vysoké momenty 

setrvačnosti. Podle druhu přeměňované elektrické energie se motory dělí na stejnosměrné 

(DC) a střídavé (AC). Pro pohon lineárních os se pouţívají motory střídavé, méně často 

stejnosměrné, dále pak motory krokové a lineární motory. 

 Hydraulické pohony pracují s tlakovou energií pracovního média. Čerpadlo, tedy 

hydrogenerátor, tlačí pracovní médium do generátoru, který můţeme povaţovat za rozdělovač 

proudu média, a ten řídí hydromotor, který koná lineární pohyb. Řízení je jednoduché, lze 

vyvodit vysoké posuvové síly, odpadá převod kuličkovým šroubem, ale zařízení je citlivé na 

nečistoty. U posuvů obráběcích strojů se však pouţívají málo. [3]  

Lineární osy jsou poháněny rotačními servomotory s vloţeným převodovým prvkem 

nebo lineárními motory. Jelikoţ stroj pracuje v různých cyklech jako je hrubování nebo 

obrábění načisto, mění se rychlosti posuvů a je zapotřebí měnit otáčky motoru. [2] 

4.1.1 Rotační servomotory 

Servomotory jsou elektromechanické zařízení, které vytváří přesný rotační pohyb. Výstupem 

jsou otáčky a krouticí moment, který lze navýšit pomocí vloţeného převodu, coţ je pro vyšší 

výkony nezbytné. Následným prvkem je převodový systém, jenţ převede rotační pohyb na 

poţadovaný přímočarý.  

 Servomotory mohou být synchronní nebo asynchronní. Jelikoţ jsou napojeny na řídicí 

systém a snímají přesné natočení hřídele pomocí enkodéru, nazývají se téţ řídící motory se 

zpětnou vazbou. Výhodou je vysoká přesnost, rozlišovací schopnost, velký rozsah výkonů a 

mají schopnost krátkodobého přetíţení. [45], [6] 

 Základní rozdělení elektrických servomotorů je na Obr. 15). 
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Obr. 15) Rozdělení servomotorů [45] 

Stejnosměrné motory DC 

Pro pohon os se pouţívají motory s cizím buzením pomocí permanentních magnetů. 

Otáčky jsou regulovány změnou napětí kotvy, pomocí polovodičového měniče nebo 

odbuzováním. Rozlišují se motory s kotvou ze ţeleza Obr. 16)a) (dráţkovaná nebo hladká 

kotva) nebo bez ţeleza Obr. 16)b) (rotor sloţen pouze z vodičů navinutých a lepených ve 

tvaru hrnce). [50] 

 a)  b) 

Obr. 16) Stejnosměrné servomotory s permanentními magnety na statoru: a) s kotvou ze 

ţeleza, b) s kotvou bez ţeleza [45] 

Namísto mechanického komutátoru se začíná pouţívat elektronická komutace (tzv. 

bezkartáčové motory EC). Jedná se vlastně o obrácený stejnosměrný motor, kde permanentní 

magnety jsou na rotoru a vinutí na statoru. Tranzistorový měnič nahrazuje funkci komutátoru 

a podle polohy rotoru přepíná proud do jednotlivých statorových vinutí. Výhodou tohoto typu 

motoru je jeho bezkontaktní přenos energie mezi statorem a rotorem. [6] 
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Střídavé motory AC 

Lze je rozdělit do dvou skupin: asynchronní a synchronní motory. Výhoda 

asynchronních motorů je jejich moţnost přetěţování. U synchronních motorů, je zase vyšší 

účinnost, coţ souvisí s menší teplotou. 

Asynchronní (indukční) motory Obr. 17) pracují na principu elektromagnetické 

indukce. Vinutí na statoru je napájeno třífázovým (tedy střídavým proudem) a vytváří točivé 

elektromagnetické pole se synchronními otáčkami. Naopak rotor je poháněn otáčkami 

asynchronními (menšími) a je unášen otáčkami synchronními, čímţ vzniká skluz. Otáčky jsou 

řízeny změnou kmitočtu napájecího napětí statoru pomocí frekvenčních měničů. Rotory 

mohou být konstruovány nakrátko (s klecí) nebo krouţkové (s vinutým rotorem).  

Tyto motory jsou zvlášť vhodné pro pohon vřeten obráběcích strojů, kvůli jejich 

vysokému výkonu při velkém rozsahu otáček. [50] 

 

Obr. 17) Trojfázový asynchronní motor [46] 

Synchronní motory Obr. 18) pracují se synchronními otáčkami, které jsou na rotoru. 

Rotor se tedy otáčí synchronně s otáčením magnetického pole, které je vytvořeno proudem 

v trojfázovém vinutí statoru jako u asynchronních motorů. Na povrchu nebo uvnitř rotoru jsou 

umístěny permanentní magnety. Rozběh těchto motorů je problematický. Ihned po připojení 

napětí, proud ve statorovém vinutí vytvoří točivé magnetické pole rotující synchronními 

otáčkami, coţ v důsledku setrvačnosti motoru nelze docílit. Proto se musí vyuţít měnič 

kmitočtu, který plynule zvýší napájecí napětí na hodnotu, kterou poţaduje regulátor rychlosti. 

Otáčky rotoru jsou dány počtem párů pólů a frekvencí sítě.  

Tyto motory jsou nejčastěji pouţívané pro pohon posuvů, kvůli velkému rozsahu 

krouticího momentu, který vyvozuje konstantní posuvovou sílu a kvůli vysokým hodnotám 

zrychlení a zastavení. [45] 

 

Obr. 18) Synchronní servomotor buzený permanentními magnety [45] 
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Krokové motory Obr. 19) jsou v podstatě synchronním motorem, který přeměňuje 

vstupní digitální elektrický signál na mechanický pohyb. Přivedením řídícího impulzu se rotor 

pootočí přesně o definovaný úhel - krok. Polohování je zde velmi přesné a odvíjí se od počtu 

kroků, které definují rozlišení motoru. Tato jednoduchá konstrukce je schopná pracovat bez  

snímačů, a proto odpadá zpětná vazba a motor tedy pracuje v otevřené smyčce. Velkou 

nevýhodou je pokles momentu při zvyšování frekvence krokování a ztráta kroku při 

momentových přetíţeních. [45] 

 

Obr. 19) Krokový motor [47] 

4.1.2 Lineární motor 

Tento motor Obr. 20) neobsahuje ţádné rotující části, coţ má za následek sníţení vibrací  

a sníţení momentu setrvačnosti celé soustavy. Neexistuje ţádná vůle, z důvodu absence 

mechanických převodů. Rozdílem od klasických motorů je rozvinutí statoru i rotoru do 

roviny. Jakmile je přiveden proud do primární části - statoru (jezdec), vzniká magnetické 

pole, které v závislosti na sekundární části - rotor (permanentní magnety) pohybuje jezdcem. 

Sekundární část lze sestavit z mnoha dílů, čímţ se dá vytvořit dlouhá magnetická dráha. Síla 

a rychlost jsou měněny velikostí přiváděného proudu. Nejčastější pouţití je  

u vysokorychlostních CNC strojů (HSC), laserových a plazmových vypalovaček, kde je 

vysoká dynamika a niţší posuvové síly. Pro zvětšení posuvových sil se motory zdvojují.  

 a)  b) 

Obr. 20) Lineární motor: a) Kompletní lineární osa [48], b) Popis lineárního motoru [46] 

 Výhodou motorů je jejich neomezená délka zdvihu, vysoké rychlosti a zrychlení, 

nulová vůle v pohybovém ústrojí, minimální tření čímţ se sniţuje opotřebení a odpadá 

nutnost mazání. Jelikoţ motor neobsahuje mechanické převody, nevznikají ţádné setrvačné 

hmoty.  

 Nevýhoda tohoto motoru je v jeho moţnosti zatěţování. Kvůli absenci mechanických 

převodů, které jsou schopny zvýšit krouticí moment, musí lineární motor sám tento moment 
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překonat a musí být tím pádem výkonnější. Mezi další nevýhody patří vyšší cena 

(permanentní magnety), obtíţnější uchycování motoru a tím dodrţení vzduchové  

mezery, velké zahřívání při malých rychlostech, problémovější odvod třísek, nutnost 

kvalitního odměřování kvůli vyšším rychlostem a větší zatěţování vedení od magnetických 

sil. Další nevýhodou je, ţe při výpadku proudu se jezdec nezastaví, ale pohybuje se dál. [46], 

[45] 

4.1.3 Způsob řízení 

Elektrický servomechanismus je regulační soustava tvořená elektromotorem, výkonovým 

polovodičovým měničem pro napájení a řízení motoru (respektive otáček) a regulátorem pro 

řízení polohy nebo otáček. Součástí motoru bývají obvykle podle druhu odměřovaní snímače 

rychlosti případně polohy. Při regulování polohy CNC strojů se vyuţívá tzv. vlečná regulace, 

kdy regulovaná veličina s časovým zpoţděním sleduje zadávanou řídící veličinu pomocí 

zpětné vazby. Ta slouţí pro sledování okamţité hodnoty veličiny (např. otáček) a umoţňuje 

rychlé a přesné sledování zadávané rychlosti, přičemţ zadávaná rychlost můţe být výstupem 

nadřazeného regulátoru, kterým je regulátor polohy. Servomechanismus má tedy dvě vazby 

a to rychlostní a polohovou Obr. 21). [6] 

Rychlostní (otáčkový) servopohon má pouze otáčkovou zpětnou vazbu a poskytuje 

rychlé a přesné sledování zadávané rychlosti. 

Polohový servopohon slouţí pro řízení polohy nebo úhlu natočení pomocí převodu 

posuvné dráhy. 

 

Obr. 21) Schéma rychlostně - polohového servomechanismu [49] 

Pro řízení motoru a jeho otáček se vyuţívá řídicího systému. Aby se lineární osa 

přesunula do dané polohy za určitý čas, určitou rychlostí, případně poţadovaným posuvem, 

musí být pohon regulovatelný. Pro přesun do dané polohy je vydán povel řídicí jednotkou, 

která zná přesnou polohu osy pomocí odměřovacího zařízení. Signál se přesune do regulátoru 

polohy, který zjistí skutečnou polohu osy a porovná s polohou poţadovanou. Tím vznikne 

polohová odchylka, kterou systém určí, jako tu, která má být překonána. Vznikne signál, který 

jde k pohonu a ten vytváří poţadovanou rychlost. Rychlost je závislá na regulační odchylce  

a rychlostním zesílení, které zesiluje signál (čím je větší, tím motor reaguje rychleji). Jakmile 

je poţadovaná poloha dosaţena, motor se zastaví (postupně dochází ke sníţení  

otáček - sníţení proudu, co teče do motoru). [6], [49] 
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4.2 Převod rotačního pohybu na přímočarý 

Aby se z rotačního pohybu stal přímočarý, je nutné do sestavy vloţit převod, který tuto změnu 

uskuteční. Přímočarý pohyb u obráběcího stroje je buď přímo hlavní řezný pohyb, který koná 

nástroj, případně obrobek nebo je to pohyb pomocný, např. pohyb nástroje rychloposuvem 

k obrobku, pohyb nástroje do referenčních bodů stroje. V následujících podkapitolách jsou 

popsány moţné druhy převodů. 

4.2.1 Kuličkový šroub a matice 

Kuličkové šrouby s maticí Obr. 22), patří mezi nejčastěji pouţívané provedení pro převod 

rotačního pohybu na přímočarý. Předchůdcem kuličkového šroubu byl posuvový šroub. 

Většinou se jednalo o šrouby s lichoběţníkovým závitem (trapézový závit). Kvůli většímu 

tření měl nízkou účinnost, ale byl samosvorný. Důvodem k přechodu na kuličkový šroub byla 

jeho vysoká účinnost aţ 90 % (podle druhu maziva a stoupání aţ 97 %) [17]. To je způsobeno 

díky nízkému valivému tření, které vzniká mezi kuličkami, které obíhají mezi maticí 

a šroubem. Pomocí matice lze šroub předepnout, coţ zvýší tuhost s přesností a tím pádem  

i ţivotnost celého šroubu. Pohyb můţe být realizován rotací šroubu, kde se pohybuje matice 

nebo rotací matice, kde se pohybuje šroub, coţ se pouţívá u velkých průměrů kuličkových 

šroubů. Další moţností je vyuţít rotace, jak šroubu, tak matice. Jelikoţ kuličkový šroub 

s maticí není samosvorný, musí mít motor brzdu nebo musí být pouţita externí brzda 

v převodu. 

 Výhodou kuličkového šroubu je, ţe kvůli malému tření dochází k minimálnímu 

oteplovaní a tím se zvyšuje účinnost. Při vnikání nečistot se naopak účinnost sniţuje a tím  

i celá trvanlivost šroubu. Další výhodou je potlačení trhavých pohybů, moţnost velkých 

axiálních sil a díky široké škále produktů cenová dostupnost. 

 Nevýhodou kuličkových šroubů je jejich omezený zdvih, při vyšších posuvových 

rychlostech nutnost dobrého mazání matice a chlazení kuličkového šroubu, zvýšené setrvačné 

hmoty o hmotnost šroubu a nepřesnost šroubu při tepelných dilatacích. Další nevýhoda je 

omezení otáček, kdy šroub nesmí překročit kritické otáčky, jinak dojde k jeho rozkmitání. [1] 

 

Obr. 22) Příklad kuličkových šroubů s maticemi [8] 

Kuličkový šroub 

 Na povrchu kuličkového šroubu jsou závity, které jsou broušené a zakalené Obr. 23). 

V závitech se odvaluje kulička, která zapadá do dráţky s profilem kruhovým nebo gotickým. 
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Obr. 23) Broušené kuličkové šrouby [9] 

 Kruhový profil Obr. 24) je výrobně jednodušší, ale má horší účinnost neţ gotický 

profil. Dochází k většímu zatěţování kuliček z důvodu malého úhlu styku. Pouţívá se pro 

méně náročné aplikace.  

 

Obr. 24) Kruhový profil - dotyk ve dvou bodech [10] 

 Výhodou gotického profilu je jeho vysoká přesnost a moţnost předepnutí a vymezení 

vůle. Pro snadnější odvalování je na dně profilu vytvořena dráţka pro mazání Obr. 25)b). 

Tento profil má oproti kruhovému profilu čtyřbodový dotyk Obr. 25)a), coţ znamená, ţe je 

potřeba méně kuliček pro větší zatíţení. 

a)   b) 

Obr. 25) Gotický profil: a) Dotyk ve čtyřech bodech [10], b) Profil s dráţkou pro snazší 

dopravu maziva [11] 

Profily závitu jsou vyrobeny metodou okruţovacího frézování s následným broušením 

Obr. 26) nebo jen okruţováním nebo válcováním Obr. 26). Nejpřesnější variantou je výroba 

šroubu broušením, naopak nejlevnější varianta, tedy ta méně přesná je metodou válcování. 

Firma KSK Precise Motion uvádí přesnost šroubů IT 1, IT3 a IT5, průměry šroubů od 12 aţ 

200 mm, stoupání od 3 aţ 50 mm, standardní délky do 6 m (vyrábí se i šrouby dlouhé 15 m). 
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 a)  b) 

Obr. 26) a) Válcovaný šroub, b) Broušený šroub [12] 

Matice 

Matice kuličkového šroubu má mnoho vlastností. Skrze matici se přenáší axiální síly, 

které jsou při pohybu vyvozeny od motoru. Pomocí matice lze docílit předepnutí a vymezení 

vůle mezi šroubem a maticí. Valivé elementy jsou skrze matici plynule odvalovány po hladké 

broušené dráze, tím se minimalizuje tření a tepelné zahřívání. Matice obsahuje mazací 

kanálky pro dopravu maziva a dále stírací ucpávky proti vnikání nečistot. Matice se vyrábí 

z oceli a její závity jsou stejně jako na šroubu kaleny a broušeny. Kdyţ je matice 

poháněná a šroub neotočný, lze pouţít vyšší posuvové rychlosti a odpadají kritické otáčky 

šroubu. K převodu kuliček dochází interně nebo externě. Existuje mnoho moţností a variant 

pro převod kuliček. Pro ukázku jsou uvedeny následující moţnosti. 

Převáděcí lůţko neboli tzv. deflektor Obr. 27) se pouţívá pro převod kuliček v rámci 

jednoho stoupání závitu. Převáděcích lůţek je tolik, kolik je nosných závitů a jsou vhodné pro 

malá stoupání a niţší zatíţení. 

 

Obr. 27) Matice s převáděcím lůţkem [13] 

 Dalším typem převodu kuliček je převod převáděcím kanálem skrze matici a jejími 

konci Obr. 28). Lze je vyuţít u středních zatíţení a jsou vhodné pro velká stoupání. 
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Obr. 28) Převáděcí konce na matici [14] 

Externí převod kuliček Obr. 29) je realizován pomocí několika převáděcích  

příloţek, které převádějí kuličky přes několik stoupání závitu. Vhodná pro těţká zatíţení  

a běţná stoupání. 

 

Obr. 29) Externí převod pomocí převáděcích příloţek [14] 

Pro získání přesnosti a vymezení vůle se matice předepínají. Čím větší je  

předepnutí, tím je tuhost vyšší, ale dochází k většímu zahřívání, čímţ se sniţuje trvanlivost  

a účinnost. Předepnutí je moţné vytvořit následujícími pěti způsoby. 

Přesně nabroušený vymezovací krouţek Obr. 30)a) je vloţen mezi dvě části matice  

a nastaví se předpětí. Matice získá výbornou tuhost tím, ţe vznikne tahové napětí. Vhodná 

varianta pro delší matice. Podobná metoda je místo krouţku, vloţit mezi matice pruţinu, která 

nemá takovou tuhost jako krouţek, ale zase lépe zachycuje rázy. 

Diference ve stoupání Obr. 30)b) se pouţívá u středních délek matic. Ve středu matice 

dochází ke změně stoupání, to je rozdílně nabroušeno a to vyvodí předepnutí. Obdobné je 

řešení diference ve stoupání mezi jednotlivými chody stoupání Obr. 30)d), to je pouţito při 

více chodech závitu. 

Předpětí vyvolané výběrem různé velikosti kuliček Obr. 30)c) je vhodné pro krátké 

matice s malou tuhostí.  

Další moţností je vyuţít dělenou matici Obr. 30)e), která vyvodí předepnutí svěrným 

spojením. To je vhodné pro krátké matice s menší tuhostí. 
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a) b) 

c) d) e) 

Obr. 30) Způsoby předepnutí: a) Distanční krouţek, b) Diference ve stoupání, 

 c) Výběr velikosti kuliček, d) Diference ve stoupání mezi jednotlivými chody 

stoupání, e) Dělená matice [12], [15] 

Uložení 

Uloţení šroubu má zásadní vliv na tuhost celé soustavy. Volí se podle délky 

kuličkového šroubu a podle jeho maximálních otáček. Pokud je axiálně uloţen pouze jeden 

konec a druhý je volný Obr. 31)a), pak při zdvihu dochází ke změně tuhosti při pohybu stolu. 

Tomu lze předejít uloţením obou konců Obr. 31)c). Zde však vzniká problém s moţnými 

teplotními dilatacemi, coţ můţe být příčinou zadření. Tomuto problému se dá předejít, pokud 

jeden z konců uloţíme pouze radiálně Obr. 31)b). Další variantou jak předejít zadření je, ţe 

při montáţi je šroub předepnut na tah a teprve aţ při provozu během zahřátí soustavy vzniká 

potřebné předepnutí, které vytvoří poţadovanou tuhost. Na obrázku Obr. 31)d) je příklad 

uloţení neotočného šroubu s poháněnou maticí. 

 a) 

 b) 

c)     d)  

Obr. 31) Způsoby uloţení šroubu: a) Axiálně - volný konec, b) Axiálně - radiálně,  

 c) Axiálně - axiálně, d) Axiálně - axiálně (otočná matice) [16] 
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Podpora šroubu 

Na šrouby působí jak axiální síla mezi maticí a šroubem, tak tíhová síla. Pokud je 

šroub dlouhý a zároveň menšího průměru, můţe docházek k jeho průhybu. První variantou jak 

tomu předejít je zvětšit průměr šroubu, případně zvolit jeho jiné uloţení. Další variantou je 

pak pouţití podpěr šroubů, které zamezí průhybu. 

 

Spojení motoru s kuličkovým šroubem 

 Motor je moţné na kuličkový šroub napojit přímo nebo přes vloţení převod.  

Z hlediska dosaţitelných parametrů je vhodnější připojit kuličkový šroub na motor přímo 

s vloţenou převodovkou jako na obrázku Obr. 32). Pokud je potřeba pozměnit otáčky  

motoru, případně zvýšit moment, připojí se motor buď napřímo s převodovkou, nebo nepřímo 

přes převod ozubenými koly. Další moţností je vyuţití řemenu, který má výhodu, ţe motor 

můţe být umístěn ve větší vzdálenosti. [52] 

 

Obr. 32) Způsoby připojení motoru na kuličkový šroub [49] 

Pro spojení motoru a šroubu se uţívají speciální spojky (tuhé v krutu a poddajné v 

ohybu), které vyrovnávají menší osové odchylky mezi motorem a šroubem. Spojka musí 

pracovat bez vůle a být zároveň pruţná, čímţ utlumí vibrace. Lze jimi vyrovnat úhlové 

odchylky spojovaných částí a axiální posunutí. 

4.2.2 Pastorek a hřeben 

Ozubený hřeben a pastorek Obr. 33) je dalším typem převodu rotačního pohybu na přímočarý. 

Pouţívá se u strojů s dlouhým zdvihem lineární osy jako je např. hoblovka nebo portálový 

stroj, kde pouţití kuličkového šroubu jiţ není vhodné, kvůli jeho tuhosti při větších délkách a 

otáčkách. Je vhodný pro přesouvání větších hmotností. Hřeben je vlastně roztaţené ozubené  

kolo, a pokud se hřebeny spojí za sebou, pak lze vytvořit téměř nekonečnou osu. Ozubení 

můţe být s přímými zuby, šikmými nebo šípovými zuby. Pouţívá se šikmých zubů kvůli 

jejich plynulejšímu přechodu a tiššímu chodu, ovšem vznikající axiální síly namáhají hřídel 

motoru a loţiska. Pastorek je poháněn motorem, který má přes vloţenou převodovku sníţené 

otáčky, ale zvýšený točivý moment. Není zde zajištěna samosvornost, proto musí být převod 

vybaven brzdou. 

 Výhodou pouţití pastorku s hřebenem je moţnost pouţít neomezené délky zdvihů, lze 

vyvodit vysoké posuvové síly a je zde jednoduchá moţnost předepnutí. 

 Nevýhodou jsou zvýšené setrvačné hmoty od motoru a převodovky umístěné na 

pohyblivých částech stroje, dále nutnost mazání a větší zástavbové rozměry. Při pouţití 

šikmého ozubení vznikají další síly, které je nutné zachytit v loţiskách. [1] 
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Obr. 33) Lineární osa s hřebenem a pastorkem [29] 

Jelikoţ mezi pastorkem a hřebenem případně i ve vloţené převodovce vzniká vůle, je 

nutné ji eliminovat a provést její vymezení mechanicky (pruţina), hydraulicky nebo 

elektronickým řízením. 

Dvojice pastorků s jedním motorem 

Motor je pohonem pro oba pastorky Obr. 34), které mají kaţdý svou převodovku. 

Vymezení vůle je provedeno pomocí pruţiny, případně hydraulicky. Toto předpětí je 

vyvozeno neustále i při vykonávání rychloposuvu, kdy není aţ tak potřebné, a proto 

v převodu klesá účinnost a ţivotnost. 

 

Obr. 34) Pohon dvou pastorků jedním motorem [29] 

Duplexní pastorek 

 Vyuţívá se u pohonu stolů větších rozměrů Obr. 35). Výhodou je rovnoměrné 

rozdělení krouticího momentu na obou větvích kinematiky pohonu. Hřebeny mohou být 

přesazeny a díky šikmým zubům, které jsou na kaţdé větvi uloţeny v opačném smyslu, čímţ 

vyrovnávají přídavné radiální síly. [6] 

 

Obr. 35) Vymezení duplexním pastorkem [6] 
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Dělený pastorek  

Pastorek je sloţen ze dvou ozubení Obr. 36), které se dají pootočit a tím se vymezí 

vůle. Pootočení je vyvozeno mechanicky (napevno), torzní pruţinou nebo hydraulicky. Zabírá 

vţdy jen jedna polovina pastorku, z toho vyplívá niţší účinnost a únosnost. Na podobném 

principu lze posunout vůči sobě dva hřebeny, do kterých zapadá jeden pastorek. 

 

Obr. 36) Vymezení vůle děleným pastorkem [28] 

Master - Slave 

Moderním řešením je vyuţití elektronického předepnutí, tzv. Master - Slave Obr. 37). 

Dva pastorky jsou poháněny přes vloţené planetové převodovky a kaţdý pastorek má svůj 

vlastní servomotor. Na jednom ozubeném hřebenu tedy působí dva pastorky. 

 

Obr. 37) Elektronické vymezení vůle Master - Slave [30] 

Při nulové zátěţi vyvíjí motory stejný moment, ale kaţdý opačného znaménka. Jeden 

z motoru bývá hlavní - Master, ten vytváří moment a druhý bývá závislý - Slave, který slouţí 

k předepnutí a vymezení vůle. Kdyţ jsou momenty obou motorů v rovnováze, suport se 

nepohybuje. Pokud se u jednoho motoru moment zvýší, začne se suport pohybovat  

a zrychlovat. Nevýhodou tohoto typu vymezení je nutnost pouţití dvou motorů a převodovek, 

ovšem výkon dvou motorů bude menší neţ u jednoho. 

4.2.3 Šnek a hřeben 

Převod pomocí šneku a šnekového hřebenu Obr. 38)a) se pouţívá u velkých obráběcích strojů 

(portálové frézky) jako posuv pracovních stolů. Tento převod se vyznačuje větším 

převodovým poměrem, vysokou tuhostí a minimálním třením. Šnek je poháněn motorem  

a koná rotační pohyb, který je převeden pomocí hřebenu na přímočarý. Hydrostatický 

šnekový hřeben má v sobě olejové kapsy Obr. 38)b), do kterých je dopravován tlakový  
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olej vţdy, kdyţ je hřeben v záběru se šnekem. Nevýhodou vysokého převodu je sice niţší 

posuvová rychlost, ale velké posuvové síly. [1] 

 a)  b) 

Obr. 38) a) Šnek a šnekový hřeben [31], b) Hřeben s olejovými kapsami [32] 

4.2.4 Ozubený řemen 

Další moţností, která by se dala při stavbě lineární osy pouţít, je vyuţití ozubeného řemenu 

Obr. 39) poháněného motorem s řemenicí. Tato metoda je vhodná hlavně pro méně silové 

aplikace, ale při návrhu správných parametrů jako jsou uţitečné zatíţení, opakovaná přesnost, 

maximální dráha a rychlost lze docílit komplexního řešení. Řemen je připevněn z obou jeho 

konců k pojízdnému vozíku, který slouţí jako spojovací člen. Vozík se pohybuje po vedení 

osy a zajišťuje přenos nástroje případně obrobku. Délka posuvu se můţe pohybovat  

6 aţ 8 metrů, ale čím větší je osa, tím více se zvyšují nároky na tuhost a můţe docházet 

k průhybu osy. Řemen dovede tlumit rázy a celkový mechanismus je téměř bezúdrţbový. Je 

vhodný pro manipulační práce. [33] 

Výhodou těchto typů převodu je nízká pořizovací cena, bezúdrţbový chod a absence 

mazání. 

Velká nevýhoda pro uţití v obráběcích strojích je malá přesnost polohování, malé 

posuvové síly a nízká tuhost řemene. 

 

Obr. 39) Lineární osa HM-B od firmy HIWIN 

4.3 Vedení 

Slouţí pro pohyb posouvajících se částí obráběcího stroje (stoly, saně, pinoly) po dané 

trajektorii a taky pro přenos sil od zatěţujících hmot nebo od řezného procesu. Kvalitní vedení 

je základním kamenem pro stavbu přesného stroje. Mělo by vykazovat vysokou statickou  

a dynamickou tuhost. Zároveň je nutné, aby mělo malý koeficient tření a tím se zabránilo 

trhavým pohybům. Pro zachování poţadované přesnosti stroje, musí být vedení vyrobeno 
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v přesných mezích, aby se odchylky dráhy pohybu příliš nelišily od ideálního tvaru. Pro 

zachování přesnosti co nejdelší dobu, musí být vedení odolné proti opotřebení. To se zajistí 

volbou vhodných materiálů, kvalitním mazáním, ochranou vedení a jakostí povrchu. Proti 

vniknutí nečistot jako prach a třísky z obrábění, které mohou způsobit opotřebení aţ zadření je 

vhodné vedení chránit kryty, případně zvýšit tvrdost vodících ploch. Vedení by mělo mít 

jednoduchý tvar pro snadnou výrobu, ale zároveň musí zajistit všechny předchozí poţadavky. 

Profil vedení by se měl skládat z co nejmenšího počtu ploch, zajistit pohyb pouze s jedním 

stupněm volnosti a zachycovat přídavné síly. Při větším opotřebení, musí mít vedení 

schopnost k vymezení vůle, aby byla i nadále moţnost, udrţet přesnost a správnou funkci 

vedení. [4], [1]  

Základní rozdělení vedení je patrné z Obr. 40). Nejběţnější jsou vedení kluzná  

a valivá případně jejich kombinace. 

 

Obr. 40) Základní rozdělení vedení [6] 

4.3.1 Vedení kluzná 

Kluzná vedení se pouţívají ve dvou variantách a to podle třecích poměrů, které v nich 

dominují. Z Obr. 41) se jedná o vedení hydrodynamická a hydrostatická. 

 

Obr. 41) Rozdělení kluzných vedení [6] 

 Důleţitým aspektem pro kvalitu vedení je volba materiálu. Obrobením vedení se 

dosahuje počáteční přesnosti. Aby tato přesnost, byla i za čas zachována, je nutné zvolit 

správný materiál. Odolnost materiálu závisí na jeho chemickém sloţení, fyzikálně 

mechanických vlastnostech a drsnosti povrchu. Co se týče tvrdosti, dvě stejně tvrdé plochy se 

mohou mnohem více zadírat, zvláště při velkých měrných tlacích a malé rychlosti pohybu. 

Proto se volí spíše kombinace tvrdého a měkčího materiálu, kde tvrdší je u větší plochy. 

Příkladem můţe být loţe soustruhu, které bývá vyrobeno z tvrdého materiálu a suport 
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z měkčího. Běţné materiály pro kluzné plochy jsou šedá litina, kalená šedá litina, kalená ocel 

a umělé hmoty. [1] 

Tab 5)  Materiály vodících ploch [4] 

Materiál vodících ploch Největší 

dovolený měrný 

tlak p [MPa] 

Součinitel tření f Oblast vyuţití kratší plochy 

- stůl 

delší plochy - 

loţe 

šedá litina 

šedá litina  

(+20 HB) 

2 aţ 3 0,1 …0,15 
stoly a suporty soustruhů, 

frézek apod. 

0,15 aţ 0,8 0,06 … 0,1 

stoly hoblovek (niţší 

hodnota p pro velké 

rychlosti) 

0,005 aţ 0,1 0,06 … 0,1 stoly brusek apod. 

litina povrchově 

kalená  

(48 - 53 HRC) 2,5 aţ 3,5 0,1 … 0,15 
stoly a suporty os s vyšší 

odolností proti opotřebení ocelové kalené 

lišty  

(60 - 63 HRC) 

umělá hmota šedá litina 0,35 aţ 0,8 0,02 … 0,06 
stoly a suporty os 

s menším třením 

 Nejvyšší tvrdosti a odolnosti (aţ 60 HRC) dosahuje kalená ocel, která je pouţita ve 

formě lišt přišroubovaných na loţe nebo ve formě kalených pásů. Moderním řešením se stále 

více stává pouţití umělých hmot, díky jejich skvělým třecím vlastnostem, odolností proti 

zadírání při vysokých tlacích a snadné výměně. Lze je pouţít ve formě tuhé, tzn., ţe jsou 

hmoty přišroubovány nebo přilepeny, anebo jsou naneseny v kašovitém nebo tekutém stavu. 

Hydrodynamické vedení 

Mazací olej je přiváděn do vedení mezi dvě plochy pohybujícího se stroje a vytváří 

tzv. mazací film. Tyto plochy musí odolávat opotřebení, mít vysokou tuhost a jakost povrchu. 

Hydrodynamická vedení mají větší koeficient tření neţ vedení hydrostatická.  

 

Obr. 42) Kluzné vedení [41] 
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U kluzných vedení Obr. 42), zejména u hydrodynamických, můţe docházet 

k nestabilitě pohybu. Ta způsobuje nerovnoměrný trhavý pohyb a necitlivost, která 

znemoţňuje nastavení nástroje vůči obrobku. Trhavé pohyby jsou způsobeny přechodem ze 

statického na dynamické tření. Pohyblivá část se při malé rychlosti pohne, a při překonání 

třecího odporu dochází k poskoku, který je při pohybu neţádoucí. Odstranit jej lze zvýšením 

tuhosti nebo sníţením rozdílu mezi třením za klidu a za pohybu, které řeší hydrostatické tření. 

Při vyšších rychlostech můţe naopak vznikat tzv. olejový klín, který zase nadzvedává 

pohybující se část, coţ je také velmi neţádoucí. Pro sníţení tření je tedy důleţité pouţít 

aditivované mazací oleje a obloţit vodící plochy umělými hmotami (Turcit, Biplast apod.), 

které tření sniţují Obr. 43). Značný vliv na opotřebení má kvalita opracování vodících ploch. 

V praxi převládá metoda broušení a zaškrabaní. [1] 

 

Obr. 43) Provedení hydrodynamických kluzných ploch [6] 

Hydrostatické vedení 

Tlakový olej je přiváděn mezi vodící plochy a tím se docílí kapalinového tření, které 

se vyznačuje velmi malým součinitel tření, při velkém rozsahu rychlostí. Tato vedení pracují 

bez dotyku, proto je opotřebení vedení minimální. Pohyblivá část je tlakovým olejem, který je 

vháněn do loţiskových kapes nadnášena a tím je tření minimální. Další výhodou je vysoká 

tlumící schopnost ve směru kolmém na vodící plochy, neexistující vůle a vysoká tuhost 

vedení. Nevýhodou je, ţe tento typ vedení je draţší kvůli komplikovanější konstrukci rozvodu 

oleje, jeho filtraci a čerpadla a celkovému draţšímu provozu. Výrobci obráběcích strojů tato 

vedení, nasazují tam, kde je potřeba konat pohyby s minimálním polohovacím krokem,  

s vysokou přesností, únosností, tuhostí a tlumením. Pouţití je u velmi přesných, těţkých 

strojů a strojů pro tvrdé obrábění. 

Na tuhost vedení se podílí jak přesnost výroby, tak regulace hydrostatické buňky. 

Cílem regulace je zajištění distribuce hydraulického média mezi jednotlivé hydrostatické 

buňky celého systému v poţadovaném poměru. Vyuţívány jsou systémy regulace 

konstantním průtokem, konstantním hydraulickým odporem nebo progresivní s poţadavkem 

konstantní výšky škrticí mezery. [1], [36] 

Hydrostatické vedení se dělí na otevřené, uzavřené a servostatické. 
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Otevřené hydrostatické vedení Obr. 44) jsou vhodná u pohyblivých částí stroje, které 

jsou zatěţovány rovnoměrně. Nejsou vhodné pro přenos velkých klopných momentů a je 

důleţité, aby nejmenší velikost zatíţení zabezpečila dostatečnou počáteční tuhost olejové 

vrstvy. Pokud to nelze splnit, pouţívá se vedení uzavřené. 

 

Obr. 44) Otevřené hydrostatické vedení 

Uzavřené hydrostatické vedení Obr. 45) pracuje tím způsobem, ţe olej je čerpadlem 

přiváděn přes škrtící ventil do tlakových jednotek „1“ na hlavních vodících plochách a do 

tlakových jednotek „2“ na doplňujících vodících plochách. Olej je vytlačován z jednotek 

mezerami h1 a h2 do odpadu. Výslednice sil je v rovnováze dokud nedojde k přetíţení, kdy 

jedna z mezer se zmenší a druhá zvětší a to do té doby, dokud nedojde opět k rovnováze. 

  

Obr. 45) Uzavřené hydrostatické vedení [6], [39] 

 Servostatické vedení Obr. 46) bylo vyvinuto pro stroje, kde nejsou kladeny zvláštní 

nároky na přesnost a kvalitu plochy. Jedná se vlastně o kopírovací polohový 

servomechanismus. Pracuje tak, ţe předřazený hydraulický odpor buňky pracuje se zpětnou 

polohovou vazbou a to tak, aby byla zachována stálá poloha pohybujícího se tělesa vůči tělesu 

nepohyblivému. To se děje pomocí maziva, které je mezi tělesy udrţováno ve stejné tloušťce 

nebo je zpětná vazba vztaţena na polohu pohybujících se částí. Zpětná vazby je buď 

mechanická, hydraulická nebo elektrická. [1], [35] 
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Obr. 46) Servostatické vedení [35] 

4.3.2 Vedení valivá 

Tento typ vedení se začal pouţívat u nejpřesnějších strojů, ale dnes je téměř ve všech CNC 

obráběcích strojích, díky jeho přednostem. Jedná se o vedení s menším součinitel tření  

a velmi malým rozdíl mezi třením statickým a dynamickým, coţ je velmi důleţité pro 

minimalizaci trhavých pohybů, při nepatrných rychlostech pohybu. Opotřebení u tohoto typu 

vedení je minimální, coţ se odráţí na jeho ţivotnosti. Je zde moţnost vymezení vůle  

s předepnutím. Přesnost pohybu je vysoká i při malých rychlostech. Lze docílit velmi 

přesného polohování, které je nezbytné u obráběcích strojů. Naopak nevýhodou můţe být 

menší schopnost tlumení chvění, coţ se řeší pomocí řiditelných tlumících jednotek, které při 

hrubovacích operací jsou aktivní a při dokončovacích prací jsou vyřazeny z provozu. Další 

nevýhodou můţou být nepatrně větší rozměry neţ u vedení kluzných a vyšší cena, kvůli 

náročnosti výroby na přesnost. Jelikoţ jsou tyto vedení stále běţnější a více pouţívané, cena 

se sniţuje. Valivá vedení lze vyrobit s omezenou a neomezenou délkou zdvihu Obr. 47). 

 

Obr. 47) Rozdělení valivého vedení 

Vedení s omezenou délkou zdvihu 

Jsou charakteristické omezeným zdvihem stolu, jelikoţ klec s valivými prvky koná 

zdvih jen polovinu pracovního zdvihu. Konstruují se jako otevřené a uzavřené Obr. 48). 

Otevřené jsou schopny zachytit jen axiální sílu, uzavřené bývají předepnuty a mají schopnost 

přenášet omezené libovolné zatíţení. Pouţívají se pro svou tuhost a přesnost. Jehlová vedení 

se pouţívají v provedení prizmatickém, mají vysokou tuhost a únosnost. Kuličková vedení 

pro svou menší únosnost, je nutné vybavit kalenými plechy nebo hmotnými lištami. 
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a)  b) 

Obr. 48) Valivé vedení s omezenou délkou zdvihu: a) Typy provedení [6], b) Vedení 

s valivými prvky uloţenými v kleci [38] 

Vedení s neomezenou délkou zdvihu 

Jak název říká, tyto vedení lze pouţít u neomezeného zdvihu, pomocí bloků  

tzv. valivých hnízd Obr. 49), kde uvnitř obíhá určitý počet válečků v klecích. Tyto bloky jsou 

umístěny na pohyblivé části stroje. Pro vymezení vůle se jeden z protilehlých bloků podloţí 

dolícovanou podloţkou nebo se pouţije klínová podloţka se stavitelným šroubem. 

 

Obr. 49) Valivý blok [6] 

Nejběţnějším typem u valivého vedení jsou profilová lineární vedení Obr. 50). Na 

profilu kolejnice, která je přišroubovaná k loţi stroje, jezdí vozík a uvnitř obíhají valivé 

elementy (kuličky, válečky). Výhodou je chod bez vůle, dobrá přesnost polohování, snadná 

instalace, moţnost vyuţití vysokých posuvových rychlostí, minimální pruţné deformace, 

snadná údrţba, snadné ustavení a kompenzování nepřesností. 

 

Obr. 50) Profilové lineární valivé vedení s vozíkem [40] 

Valivé elementy se uvnitř vozíku pohybují volně nebo jsou řízeny vloţeným 

plastovým páskem. Válečky jsou únosnější a jsou tedy vhodnější pro větší silová zatíţení. Pro 

rychloběţné aplikace jsou vhodnější kuličky. Uspořádání valivých elementů ovlivňuje 
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výslednou tuhost a lze je uspořádat do tvaru „O“ nebo „X“. Při volbě počtu vozíků se vychází 

z provozních zatěţovacích podmínek a druhu valivého elementu. Vedení jsou vyráběna v pěti 

třídách přesnosti: 

 UP - ultrasuper precision grade 

 SP - super precision grade 

 P   - precission grade 

 H  - high accuracy grade 

 N  - normal grade 

4.3.3 Vedení kombinovaná 

Kombinace různých vedení v sobě nese spojení výhod i nevýhod kaţdého vedení. V praxi se 

ustálili následující kombinace Obr. 51). 

 

Obr. 51) Kombinovaná vedení [6] 

Uzavřené kluzně-valivé vedení Obr. 52) se pouţívá u strojů, kde je nutné utlumit 

kmitání soustavy od zatíţení z řezného procesu a přitom nezvyšovat zatíţení spodních  

a bočních lišt od klopného momentu.  

 

Obr. 52) Kombinované kluzně-valivé vedení [6] 

4.3.4 Vedení aerostatické 

Změnou ve vedení aerostatickém je, ţe místo kapaliny se pouţívá stlačený vzduch. Příkladem 

můţe být řešení přímočarého aerostatického suportu Obr. 53). Ve srovnání s hydrostatickým 

vedením je méně tuhé a proto se pouţívá spíše u menších strojů např. měřících automatů. 

Vůle v uloţení lze korigovat změnou tlaku vzduchu a také jím lze korigovat vliv od různých 

hmotností obrobku. Velkou výhodou je, ţe vedení pracuje v čistém prostředí a to, ţe odpadá 

zpětný odvod média. 
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Obr. 53) Aerostatické vedení [2] 

4.3.5 Vedení magnetické 

Zajímavým způsobem řešení vedení můţe být vyuţití magnetických sil. Výhoda tkví, ţe se po 

sobě nepohybují ţádné části, jen klouţou pomocí magnetických sil. Mohou dosahovat 

vysokých rychlostí.  

4.3.6 Shrnutí  

Z hlediska nízkého tření jsou vhodná vedení hydrostatická a valivá. Z pohledu dosahovaných 

rychlostí jsou vhodná vedení valivá.  

Tab 6)  Shrnutí parametrů vedení [68], [69] 

Typ vedení Součinitel tření [-] Velikost zatěţování Max. rychlosti [m/s] 

Hydrodynamické 0,04 - 0,15 Vysoké 0,001 - 0,2 

Hydrostatické 0,0005 - 0,001 Vysoké 3 

Valivé 0,002 - 0,005 Střední 1 - 5 

Aerostatické plynné tření Nízké aţ 100 

Magnetické nulové tření Nízké aţ 100 

4.4 Odměřování polohy 

Přesnost polohování obráběcího stroje je závislá jak na přesnosti vyrobených komponent 

stroje, tak na odměřovacích zařízení pouţitých v lineárních osách. Čím přesněji pracuje 

odměřování, tím přesněji pracuje stroj. Lineární snímače polohy snímají rozlišitelnou 

délkovou míru, tzv. základní inktrement, ze kterého se určí poloha stroje. Základní rozdělení 

je patrné z Obr. 54). 

 

Obr. 54) Rozdělení lineárního odměřování polohy 

Lineární snímače pracují na principu, ţe čtecí systém se pohybuje po stupnici 

(pravítku) a tím vznikají pulsy, kterými se zpětně zjišťují informace o poloze. Výsledná 
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přesnost polohování je ovlivněná jak konstrukcí stroje a výrobními nepřesnostmi, tak 

nepřesností odměřovacích systémů. Aby se tato nepřesnost eliminovala, tak je do řídicího 

systému zaznamenána korekce, která jiţ počítá s danou výchylkou od přesné polohy. Tato 

hodnota korekce se zjistí provedením zkoušky přesnosti obráběcího stroje podle normy  

ČSN ISO 230 a provádí se pomocí laser interferometrů, laser trackerů, ballbarů a jiných 

kalibrovaných měřidel. [42] 

4.4.1 Způsoby odměřování základního inkrementu 

Přímé odměřování 

 U přímého způsobu Obr. 55) je snímána skutečná poloha stolu CNC obráběcího stroje 

uţitím lineárního snímače, který snímá polohu na pravítku. Poloha je vyhodnocena jako 

relativní pohyb vzhledem ke snímací hlavě, která je na pevné části. U přímého odměřování je 

obtíţnější krytování, ale má zpravidla vyšší přesnost neţ odměřování nepřímé. 

 

Obr. 55) Přímé odměřování (AC - posuvový servomotor, OZ - odměřovací zařízení) [6] 

Nepřímé odměřování 

Tento typ odměřování pracuje s rotačním odměřováním polohy, tzn. snímač je napojen 

přímo na konec kuličkového šroubu Obr. 56)a), nebo je snímač uloţen v servomotoru  

Obr. 56)b), kde snímá úhel natočení. Přesnost měření můţe být ovlivněna chybou stoupání 

šroubu nebo teplotní dilatací, proto je tento typ odměřování méně přesný a levnější. 

 a)  b) 

Obr. 56) Nepřímé odměřování: a) Přes kuličkový šroub, b) Přes servomotor 

 (AC - posuvový servomotor, OZ - odměřovací zařízení) [6] 

4.4.2 Způsoby sběru informací 

Inkrementální odměřování 

Inkrementální tzv. přírůstkové odměřování Obr. 57)a), získává impulzové signály ze 

snímačů, které jsou přičítány nebo odečítány od počáteční polohy. Při vypnutí elektrického 

proudu tato informace není uchována. Proto je nutné po zapnutí najet nejdříve do referenčních 

bodů stroje, a aţ pak je moţné pokračovat v obrábění, coţ můţe být u velkorozměrných strojů 

zbytečné zdrţení. 

Absolutní odměřování 

Opačným typem je absolutní odměřování Obr. 57)b), které si v sobě uchová zcela 

úplnou informaci o poloze i při výpadku energie. Toto odměřování přesně definuje polohu 

pohyblivé části stroje, pomocí unikátních kombinací signálů v kaţdém jednotlivém bodě. 
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 a)  b) 

Obr. 57) Způsoby sběru informací: a) Inkrementální, b) Absolutní [46] 

4.4.3 Druhy odměřovacího signálu 

Indukční odměřování 

Tento typ odměřování lze pouţívat u profilových valivých vedení. Příkladem pro 

indukční princip měření je revolver a induktosyn. Lze pouţít jak lineární, tak úhlový 

induktosyn, coţ je indukční snímač dráhy posunutí, který je sloţený z měřítka a posuvného 

jezdce. Pří pohybu jezdce se vodiče na jezdci a měřítku překrývají a tím vzniká indukovaný 

signál fázově posunutý. 

Magnetické odměřování 

Magnetické odměřování Obr. 58) pracuje na principu změny polarity magnetického 

pole permanentního magnetu snímaného senzorem, tzn. střídání severního a jiţního pólu. 

Magnetická stupnice je na pravítku z magnetického tvrdého materiálu. Snímač snímá tuto 

stupnici a vyhodnocuje změnu pólů. 

 

Obr. 58) Magnetický snímač od firmy Renishaw [51] 

Fotoelektrické odměřování 

Pracuje na principu snímání jemných rastrů. Rastr se skládá z rysek nepropouštějící 

světlo a z mezer, které světlo propouští. Tyto systémy tedy pracují na principu odrazu 

světelného paprsku nebo na jeho přerušování. Lineární odměřování můţe pracovat se 

skleněným, ocelovým nebo zeodurovým pravítkem. Snímací hlava obsahuje zdroj  

světla - kondenzor, který světelné paprsky nasměruje paralelně. Dále obsahuje snímací masku 

se snímací mříţkou a fotočlánky. Při pohybu snímací hlavy se začnou překrývat mezery  

s ryskami a fotočlánky pak zaznamenají změnu světla a vytvoří elektrické signály. 
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Laserové odměřování 

Laserové snímání polohy je zaloţeno na principu laserového Dopplerova metru. Má 

vysoké rozlišení, vysokou přesnost, lze jej pouţít na dlouhé délky a je výhodnou aplikací u 

lineárních motorů. Nevýhodou je, ţe zdroj laseru musí být dobře zakrytován, kvůli 

nečistotám, které by mohli narušit paprsek laseru. 

4.5 Krytování a přívod médií 

K udrţení trvanlivosti pohybových členů a k jejich ochraně proti poškození, je nutné stroj 

vybavit ochrannými kryty. Z provozního hlediska jde o nejdůleţitější mechanické části stroje. 

U moderních obráběcích strojů dochází stále k inovacím a zvyšováním poţadavků na lineární 

osy, a proto je nutné vyvíjet i kryty pohybových os. Je nutná dokonalá ochrana od vnějších 

vlivů, jako je vnikání nečistot, cizích těles nebo prachu. Tyto nečistoty mají za následek 

rychlejší opotřebení vodicích ploch a v krajním případě i zadření. Základní rozdělení 

krytovacích prvků je na Obr. 59). [1], [44] 

 

Obr. 59) Rozdělení krytovacích prvků [6] 

 Negativní vliv na ochranné kryty funkčních částí stroje, mají třísky, které vznikají při 

obrábění a mechanicky poškozují kryty pohybových os. Dále jsou kryty poškozovány 

chemickými agresivními účinky od řezné kapaliny a v neposlední řadě tepelnými vlivy. 

Konstrukce těchto vnitřních krytů mnohdy komplikuje konstrukční řešení lineárních os, které 

mají chránit. Proto je důleţité s nimi jiţ dopředu počítat, neboť jejich parametry jsou pro 

dynamiku lineární osy důleţité. Velkorozměrné kryty mohou dosahovat hmotnosti i několik 

tun Obr. 60). Kryty představují pro pohon další zatěţující článek, proto by měli být navrţeny 

s malou hmotností, ale zároveň s vysokou odolností, coţ je moţné řešit volbou materiálů 

s vyšší odolností. Dále by kryty měli zabírat co nejméně prostoru a mít nízké pasivní odpory. 

 

Obr. 60) Teleskopický kryt velkého vodorovného soustruhu [6] 
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4.5.1 Teleskopické kryty 

Patří mezi základní komponenty pro vnitřní ochranu stroje. Kryty jsou sloţeny v jeden celek  

a při pohybu osy se jednotlivé segmenty vzájemně pohybují a kopírují prostor, kde jsou 

uloţeny komponenty, co mají být chráněny (kuličkový šroub, odměřovací zařízení, hadice 

atd.). Kaţdý segment krytu je z plechového dílu, který je přesně vyříznutý a ohnutý do 

poţadovaného tvaru. Při návrhu musí být zohledněno umístění na stroji, působení gravitace, 

tok chladicí kapaliny a směr dopadu třísek. Pro zvýšení tuhosti a tvarové stálosti se z vnitřní 

strany umísťují příčná ţebra. Proti vnikání nečistot mezi díly krytu jsou spáry vyplněny 

stěrači a tlumiči rázů Obr. 61). 

Stěrače jsou jednou ze zásadních částí teleskopického krytu. Jsou na ně kladeny 

poţadavky jako je kvalitní těsnění a současně minimální vliv na rovnoměrnost chodu  

tzn. malé pasivní odpory proti pohybu. 

Tlumiče jsou pouţity u teleskopických krytů bez vodícího mechanismu a mají za úkol 

zmírnit síly v průběhu vzájemného naráţení segmentů. Z důvodu velkého rozsahu sil  

a rychlostí, které můţou působit na kryt, je volba optimálního tlumiče náročným úkolem. 

Záleţí na typu, tvaru a materiálu tlumiče. 

 Jelikoţ mohou kryty dosahovat velké hmotnosti, coţ můţe vyvolat zapříčení krytu, 

musejí být vedeny nejčastěji po rámu stroje (vedení). K tomu slouţí kluzná nebo valivá 

tělíska. Pro velké posuvové rychlosti je vhodné kryt vybavit nůţkovým mechanismem, který 

zamezí rázovým dějům. 

 

Obr. 61) Konstrukční moţnosti stěračů nečistot, tlumičů rázů a vedení krytu [6] 

Pokud nelze pouţít teleskopický kryt pro ochranu celé lineární osy, jsou komponenty 

osy navrţeny pro ztíţené pracovní podmínky. Příkladem je ochrana kuličkového šroubu 
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teleskopickou pruţinou Obr. 62) nebo zvýšenou odolností proti vnikání nečistot u vozíků 

lineárního vedení (pouţití stěračů). 

 

Obr. 62) Teleskopická pruţina pro ochranu kuličkového šroubu [43] 

4.5.2 Skládané měchy 

Tento typ krytů je vhodný pro vysoké posuvové rychlosti a zrychlení, díky jeho malé 

hmotnosti. Měchy s kovovými lamelami Obr. 63) jsou vhodné pro zvýšený kontakt s třískami, 

lze jimi dosáhnout velkého roztaţení. Při poškození se měch jednoduše vymění. [44] 

 

Obr. 63) Skládané měchy: a) Elastické skládané měchy, b) Elastické měchy s lamelami 

[43] 

4.5.3 Stěrače 

Jsou vyrobeny v negativním (opačném) tvaru, neţ je část stroje, ze které mají být nečistoty 

odstraňovány a zároveň zamezují vniknutí nečistot mezi vodící plochy. Stírací lišta je sloţena 

z nosného kovového rámečku Obr. 64), na němţ je navulkanizován pryţový stěrač. Pouţití 

stěračů přispívá k zachování přesnosti a zvýšení ţivotnosti vodících ploch. [43], [44] 

 a)  b) 

Obr. 64) Stírací systém: a) Různá provedení tvarových stěračů, b) Systém s nerezovým 

profilem (případně s tlumičem rázů) [43] 
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4.5.4 Rolety a zástěny 

Rolety Obr. 65)a) jsou velmi výhodné pro pouţití ve vysokých rychlostech. Jsou skladné, 

lehké a mají jednoduchou instalaci. Skládají se z bubnu, na kterém je navinutý pás (pryţ, 

pruţný nerezový plech, vícevrstvá syntetická tkanina), jehoţ volný konec je připevněn 

k pohyblivé části stroje. Při pohybu osy dochází k odvíjení pásu z bubnu a při zpětném 

pohybu se naopak navíjí zpět na buben pomocí pruţin. Lze je pouţít jako náhradu za měchy  

a to tam, kde nedostatek prostoru neumoţňuje jiné technické řešení a kde není nutné dokonalé 

utěsnění. [43], [44] 

Podobnou variantou jsou článkové zástěny Obr. 65)b). Pouţívají se k ochraně proti 

malému mnoţství třísek a chladicí kapaliny. Ve většině případů se vyuţívají jako ochranný 

závěs. 

 a)  b) 

Obr. 65) Stahovací kryty: a) Rolety, b) Článkové zástěny [43] 

4.5.5 Přívod médií 

Pro přívod médií jako je mazání, hydraulika, tlakový vzduch nebo elektřina z nepohyblivých 

částí na pohyblivou část, slouţí energetický řetěz (nosič) Obr. 66). Jednotlivé prvky jsou 

uvnitř řetězu uspořádány, aby si vzájemně nepřekáţeli a nedošlo k porušení. Při volbě řetězu 

je nutné znát poţadovaný zdvih, zástavbové rozměry, poloměr ohybu řetězu a celkové 

zatíţení. 

 

Obr. 66) Energetický řetěz [55] 
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4.6 Mazání 

Pomocí mazání Obr. 67) se prodluţuje ţivotnost obráběcího stroje, sniţují se třecí síly  

a dosahuje se větší přesnosti při obrábění. Mazání taky tlumí hluk mechanismů stroje a odvádí 

teplo vzniklé třením, coţ se odráţí na pracovní přesnosti stroje, který je v tepelně 

rovnováţném stavu. To je velmi výhodné u kuličkového šroubu, kde při zahřátí můţe dojít 

k velkým teplotním deformacím. 

 

Obr. 67) Příklad mazání obráběcího stroje [56] 

Způsob mazání je závislí především na provozních podmínkách, zatíţení a prostředí. 

Mazání lze provádět ručně, ale u CNC obráběcích strojů se vyuţívá automatického mazání. 

Nejběţnějšími typy jsou mazání centrální ztrátové, s nuceným oběhem oleje nebo s pouţitím 

minimálního mnoţství maziva. Pro mazání se pouţívá průmyslový hydraulický olej nebo tuk. 

Mazací olej má tu vlastnost, ţe plní funkci jak mazání, tak i chlazení, teplotní stabilizaci  

a ovládání pomocných mechanismů. Při mazání se olej lehce dostane k třecí ploše, ale 

snadněji vyteče ven neţ tuk. Ty poskytují delší intervaly mazání. [1] 
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5 KONSTRUKČNÍ NÁVRH LINEÁRNÍ OSY 

Návrh lineární osy bude zpracován pro portálové obráběcí centrum TOS FRU od firmy 

TOS Kuřim. Bude se jednat o konstrukční návrh osy X, která slouţí k pohybu celého portálu. 

5.1 Portálové obráběcí centrum TOS FRU 

Portálové koncepce jsou velmi často pouţívané pro obrábění velkých, dlouhých, tvarově 

sloţitých a těţkých obrobků. Charakteristickým znakem je portál tvořený dvěma stojany 

spojenými příčníkem, na kterém je umístěn vřeteník s vřetenovou hlavou. Portál tvoří 

uzavřenou konstrukci rámu, coţ se odráţí na jeho výborné tuhosti. Podle pohybu v ose X se 

portálová obráběcí centra rozdělují do tří skupin: s pohyblivým příčníkem (horní gantry), 

s pohyblivým portálem (spodní gantry) a s pohyblivým stolem. Kaţdá tato koncepce je 

vhodná pro konkrétní technologické aplikace. [1], [3] 

V případě obráběcího centra TOS FRU se jedná o koncepci s pohyblivým portálem  

a pevným stolem na který se upíná obrobek. Pojezdový portál dává moţnost vyuţít celého 

pracovního prostoru stolu a moţnosti obrábění tvarově sloţitých výrobků, díky velké 

variabilitě a univerzálnosti vřetenových hlav. Zásluhou chytrého konstrukčního řešení, má 

stroj vysokou produktivitu, lze odebírat velké třísky a pomocí výměnných vřetenových hlav je 

vhodný pro nejnáročnější aplikace. Výrobce uvádí příklady obrábění jejich zákazníků, jako je 

obrábění parních turbín, lodních motorů, součástí letadel apod. Základní technické parametry 

jsou uvedeny v Tab 7) . [57] 

 

Obr. 68) Portálové obráběcí centrum TOS FRU od firmy TOS Kuřim [57] 
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Tab 7)  Základní parametry obráběcího stroje TOS FRU 

Typ stroje FRU 200 - 500 FRU 300 - 800 

Pracovní zdvih [m] 

X (podélná osa) 4 - 22 4 - 24 

Y (příčná osa) 3,5 - 6,5 5,75 - 10,75 

Z (svislá osa) 1,5 / 2 1,5 / 2 

W (přestavitelný příčník) 2 / 2,5 2,25 / 2,8 /3,8 

Rozsah pracovních posuvů [mm/min] 

X (podélná osa) 1 - 20 000 / (1 - 30 000) 1 - 15 000 

Y (příčná osa) 1 - 20 000 / (1 - 30 000) 1 - 20 000 

Z (svislá osa) 1 - 15 000 / (1 - 20 000) 1 - 15 000 

W (přestavitelný příčník) 1 - 4 000 1 - 4 000 

Průchodnost mezi stojany [m] 

Průchodnost 3 - 6 4 - 9 

Výkon pohonu [kW] 

Výkon 30 / 37 / 45 / 60 60 / 71 / 100 / 113 

Jednotlivé osy stroje a popis základních částí je na Obr. 69). 

a) b) 

Obr. 69) Popis portálového obráběcího centra: a) Lineární osy stroje, b) Popis 

jednotlivých částí stroje 

5.2 Varianty lineárních os a jejich specifikace 

Na základě rešeršní práce byly vytipovány následující varianty. Limitními kritérii Tab 10)  

byla hmotnost přesouvaných hmot, vysoký rychloposuv a délka zdvihu, podle nichţ byly 

zvoleny moţné alternativy řešení.  

 Na Obr. 70) jsou popsány jednotlivé typy pohonů, které se pouţívají pro stavbu os 

portálových strojů. Pouţití lineárního motoru a ozubeného řemenu bylo zamítnuto, kvůli 

nízkým posuvovým silám. Šnek s hřebenem zase nevyhovuje kvůli vyšším posuvovým 

rychlostem, proto se dále pracuje s variantou kuličkového šroubu a pastorku s hřebenem. 
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Obr. 70) Srovnání jednotlivých typů pohonů u portálových strojů [1] 

Pro vedení bylo ve všech variantách uvaţováno s valivým vedením, jelikoţ je zadána 

vyšší posuvová rychlost. 

Pro názorný pohled jsou v práci pouţité koncepční návrhy, které jsou pouze 

schematicky vymodelovány. Tyto návrhy zobrazují pouze jednu část osy, jelikoţ druhá část 

osy je stejná. V prvních dvou variantách se pracuje s kuličkovým šroubem a další dvě 

varianty jsou uvaţovány s ozubeným hřebenem a pastorkem. Pro porovnání byly  

v kapitole 5.4 provedeny předběţné výpočty kuličkového šroubu a pastorku s hřebenem. 

5.2.1 Varianta 1 

Tento typ lineární osy je poháněn otočným kuličkovým šroubem uloţeným v loţiskových 

domcích. Matice je upevněna k pojezdovému vozíku, na němţ je umístěn stojan, který 

s kombinací další osy tvoří portál. Ve všech variantách je uvaţováno s válečkovým valivým 

vedením. Pro náhon šroubu lze pouţít dvě metody. První metodou je přímý náhon šroubu přes 

pruţnou spojku Obr. 71)b), druhou metodou je nepřímý náhon, kde motor je mimo osu šroubu 

a je spojen pomocí ozubeného řemene Obr. 71)c). 
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Obr. 71) Koncepční návrh varianty 1: a) Lineární osa, b) Přímý náhon s pruţnou 

spojkou, c) Nepřímý náhon přes ozubený řemen 

5.2.2 Varianta 2 

Další variantou Obr. 72) je návrh s pozměněnou kinematikou. Kuličkový šroub je uloţen 

pevně a je neotočný. Motor je uloţen pod pojezdovým vozíkem a pohání otočnou matici přes 

ozubený řemen. Ta pohybuje s celým stojanem potaţmo portálem. 

a) b) 

Obr. 72) Koncepční návrh varianty 2: a) Lineární osa, b) Detail náhonu otočné matice 

5.2.3 Varianta 3 

Jiným typem náhonu je pouţití pastorku s ozubeným hřebenem, který je napevno 

přišroubovaný k loţi. Zuby hřebene směřují vodorovně směrem k valivému vedení. K pohonu 

slouţí dva motory, které jsou uloţeny na pojezdovém vozíku a zároveň vytváří pohon  

Master - Slave, který vymezuje vůli v jednotce. První metodou je upevnit motory dál od sebe, 

z přední a zadní strany obou stojanů, s hřebeny umístěnými uprostřed loţí Obr. 73)b). Druhou 

metodou je upevnit motory s vnitřní strany stojanu (v kombinaci s protější osou se tedy bude 

jednat celkem o 4 motory) Obr. 73)c).  
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Obr. 73) Koncepční návrh varianty 3: a) Lineární osa, b) Detail náhonu metoda 1,  

c) Detail náhonu metoda 2 

5.2.4 Varianta 4 

Poslední variantou je opět vyuţití pastorku s hřebenem, kde hřeben je uloţen ve středu loţe  

a zuby směřují nahoru směrem k pojezdovému vozíku se stojanem. Motory jsou k vozíku 

připevněny ve vodorovné poloze Obr. 74). 

a) b) 

Obr. 74) Koncepční návrh varianty 4: a) Lineární osa, b) Detail náhonu 

5.3 Omezující parametry kuličkového šroubu a pastorku 

Základním rozdílem v navrţených variantách je v pouţití kuličkového šroubu nebo 

ozubeného hřebene s pastorkem. U všech variant se počítá s valivým vedením z důvodu 

vysoké posuvové rychlosti. V následující kapitole je provedeno porovnání limitních 

konstrukčních vlastností, týkajících se jednotlivých komponent. V zásadě jsou pro menší 

zdvihy v lineárních osách pouţívány kuličkové šrouby s maticí a pro velké zdvihy ozubený 

hřeben a pastorky. 
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U delších os je moment setrvačnosti u kuličkových šroubů větší (délka šroubu, 

hmotnost šroubu, větší matice). U pastorků je téměř zanedbatelný, protoţe se jejich velikost 

volí menších průměrů, právě kvůli menším setrvačným hmotám a menším vůlím v převodu. 

Z hlediska tuhosti se u varianty s pastorkem a ozubeným hřebenem posuzuje tuhost 

pastorku a loţe. U Kuličkového šroubu je to tuhost šroubu, matice, loţisek a uloţení matice 

s loţisky. 

5.3.1 Kuličkový šroub 

U kuličkových šroubů jsou omezujícími parametry jeho délka, maximální moţné otáčky  

a vzpěrná tuhost. Kuličkové šrouby je vhodné konstruovat podle poměru délky šroubu a jeho 

průměru, který by neměl přesáhnout hodnotu 48.  

 Poměr délky šroubu k průměru: 

𝑙𝐾Š𝑀
𝑑

= 48   [−] (1)  

Podle zadání Tab 10) a poměru dle (1), by šroub musel mít průměr 250 mm. Tyto průměru se 

nevyrábí, tudíţ se tímto poměrem nelze řídit. Konstrukce šroubu by tedy musela být menšího 

průměru s vyuţitím podepření šroubu. Dále bude potřeba zkontrolovat, zda je menší průměr 

šroubu schopen zvládnout zadané parametry. Výrobci kuličkových šroubů KSK Precise 

Motion a THK jsou podle jejich katalogů schopní vyrobit šroub délky větší neţ 10 m, tudíţ 

realizovatelnost je moţná. 

 U velmi dlouhých šroubů můţe vznikat průhyb, coţ má za následek nadbytečné 

zatěţovaní, sníţenou účinnost a v krajním případě i poškození. Zvláště u dlouhých šroubů 

můţe vznikat průhyb od vlastní tíhy šroubu. Dalším aspektem, jenţ způsobuje průhyb hřídele, 

je zatěţování od matice šroubu v radiálním směru, čímţ můţe vznikat krouţivé kmitaní  

Obr. 75), které nadměrně zatěţuje šroub. 

 

Obr. 75) Vznik krouţivého kmitání při kritických otáčkách [61]  

 Hmotnost hřídele: 

𝑚𝑠 =
𝜋 ∙ 𝑑2 ∙ 𝑙𝐾Š𝑀

4 ∙ 103
∙ 𝜌𝑜𝑐𝑒𝑙𝑖    [𝑘𝑔] (2)  

 Frekvence kmitání hřídele: 

𝑓 =
1

2 ∙ 𝜋
∙  

𝑅𝑆
𝑚𝑠

   [𝐻𝑧] (3)  
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 Skutečný průhyb: 

𝑦 =
900 ∙ 9,81

𝜋2 ∙ 𝑛𝑚𝑎𝑥
2

   [𝜇𝑚] (4)  

 Dovolený průhyb: 

𝑦𝐷𝑂𝑉 =  
15,8

𝑓
   [𝜇𝑚] (5)  

Ze vzorce (4) je patrné, ţe průhyb šroubu je větší při menších dovolených otáčkách šroubu. 

Ty jsou odvozeny od kritických otáček. 

 Kritické otáčky: 

𝑛𝑘𝑟 =
1 ∙ 107 ∙ 𝑓𝑛 ∙ 𝑑𝑠

𝑙𝐾Š𝑀
2    [𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] (6)  

 Maximální dovolené otáčky: 

𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑛𝑘𝑟 ∙ 0,8   [𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] (7)  

Na kritické otáčky má vliv samotný průměr šroubu, koeficient uloţení šroubu a délka uloţení 

hřídele (šroubu). Ta je právě limitujícím členem dlouhých šroubů. Pokud by tedy byla 

velikost průhybu za maximální mezí, musí být zvýšeny dovolené otáčky šroubu a to tím, ţe se 

zmenší délka uloţení hřídele, případně se změní typ uloţení šroubu. Změnu vzdálenosti 

uloţení, lze vyvodit pouţitím podpěr šroubů. Rozdíl dovolených otáček změnou délky uloţení 

je patrný z tabulky Tab 8) . 

Tab 8)  Dovolené otáčky [ot∙min
-1

] pro různé vzdálenosti uloţení šroubu při zdvihu 10 m 

Průměr šroubu [mm] Bez podpěry 1 podpěra 2 podpěry 3 podpěry 

63 111 444 905 1774 

80 141 563 1149 2253 

100 176 704 1437 2816 

125 220 880 1796 3520 

140 246 986 2011 3942 

 Otáčky kuličkového šroubu v závislosti na stoupání šroubu: 

𝑛 =
𝑣

𝑝
   [𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] (8)  

Podle zadání je poţadován rychloposuv vrychl = 25 000 mm∙min
-1

. Otáčky pro rychloposuv 

jsou závislé na stoupání šroubu Tab 9) . 
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Tab 9)  Otáčky šroubu při rychloposuvu v závislosti na stoupání 

Stoupání [mm] Poţadované otáčky [ot/min] 

10 2500 

12 2083 

15 1667 

16 1563 

20 1250 

24 1041 

25 1000 

30 833 

32 781 

40 625 

 Porovnáním tabulek Tab 8) a Tab 9) vyplývá, ţe pro délku zdvihu h = 10 m  

a rychloposuvu vrychl = 25 000 mm∙min
-1

 je nutné pouţít podpěry šroubu. 

U kuličkových šroubů lze vyvodit vysoké axiální síly, ale ty mají své limity. 

Maximální axiální zatíţení určuje vzpěrná tuhost šroubu. 

 Kritická zatěţující axiální síla: 

𝐹𝑘𝑟 =
𝜋3 ∙ 500 ∙ 𝑑𝑠

4

𝑓𝑣 ∙ 𝑙𝐾Š𝑀
2    [𝑁] (9)  

 Maximální axiální zatíţení kuličkového šroubu: 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 0,33 ∙ 𝐹𝑘𝑟    [𝑁] (10)  

Doposud byla rozebírána kinematika rotujícího šroubu. Výhoda této kinematiky je v menší 

hmotnosti přesouvaných hmot, neřeší se ţádné energetické nosiče, u přímého náhonu je 

zajištěna vysoká účinnost a není potřeba velkého zástavbového prostoru. Naopak mezi 

nevýhody se řadí vyšší výkon motoru, niţší tuhost hřídele a velké setrvačné momenty  

u dlouhých a velkých šroubů.  

 Právě kvůli velkým setrvačným hmotám od šroubu se volí spíše kinematika s rotující 

maticí. Na matici jsou uloţena loţiska a ty jsou uloţeny v pojezdovém ústrojí. Výhodou je, ţe 

odpadají kritické otáčky šroubu, jelikoţ šroub nekoná ţádný pohyb a tím je zajištěna vyšší 

tuhost. Další výhodou jsou niţší setrvačné momenty, tím pádem je třeba niţšího výkonu 

motoru. Nevýhodou je, ţe motor je společně s maticí umístěn na pojezdovém ústrojí čímţ 

zvyšuje jeho hmotnost. Mezi další negativum patří větší zástavbové rozměry v prostoru mezi 

maticí, šroubem a motorem. U rotující matice jsou omezujícím parametrem kritické otáčky 

loţisek umístěných na matici. 

Jedním z dalších moţných omezujících parametrů by mohla být tepelná deformace 

šroubu. Při náročném provozu můţe docházet k nadměrnému zahřívání, coţ můţe mít za 

následek destrukci šroubu. Čím je šroub delší, tím je větší deformace. K tomu, aby se 

předešlo meznímu stavu, se jiţ při konstrukci počítá s moţnými tepelnými deformacemi. 

Rotující šrouby se při rotaci ochlazují vzduchem, případně mohou být vnitřně chlazeny. 

Pokud by šroub nevyhovoval z hlediska zástavbového prostoru, nákladů či jiných hledisek, 

zvolila by se varianta pastorku s ozubeným hřebenem. 
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5.3.2 Pastorek s hřebenem 

Omezujícím parametrem pro pouţití ozubeného pastorku jsou síly, které na něj působí. Při 

návrhu pastorku se počítají různé parametry jako třeba napětí v ohybu v patě zubu, napětí 

v dotyku zubů, únosnosti boků zubů v dotyku a ohybu apod. Pro zajištění bezpečnosti, je při 

návrhu počítáno s různými součiniteli, které zohledňují přídavné zatěţující síly. Tyto výpočty 

provádí prodejce a jsou jiţ zahrnuty ve finální verzi produktu. Příkladem je převodovka 

s pastorkem od firmy Stӧber, přímo určená k náhonu obráběcích strojů. Proto se jiţ s těmito 

výpočty nemusí konstruktér zabývat. Např. u pastorku s převodovkou se v katalogu uvádí 

maximální síla a moment, kterou mohou být pastorek s převodovkou zatěţovány. Jako nástin 

moţných kontrolních výpočtů, je zde uveden výpočet vnitřních dynamických sil ozubeného 

kola. 

 Vnitřní dynamické síly, vznikají při záběru ozubených kol. Při pevnostním výpočtu je 

tento parametr popsán součinitelem vnitřních dynamických sil a zohledňuje vibrace, výrobní 

nepřesnosti, namáhání zubů, dynamické nevyváţenosti zubů, opotřebení, velikost obvodové 

rychlosti a tření mezi boky zubů. [62] 

 Součinitel vnitřních dynamických sil: 

𝐾𝑣 =  
𝐴 +  200 ∙ 𝑣𝑜

𝐴
 

𝐵

   [−] (11)  

 Proměnná A: 

𝐴 = 50 + 56 ∙  1 − 𝐵    [−] (12)  

 Proměnná B: 

𝐵 = 0,25 ∙  𝑄𝐼𝑆𝑂 − 4  2/3  [−] (13)  

 Maximální obvodová rychlost na roztečné kruţnici: 

𝑣𝑚𝑎𝑥 ,𝑜 =
 𝐴 + 13 −𝑄𝐼𝑆𝑂 

2

200
   [𝑚 ∙ 𝑠−1] (14)  

 

Obr. 76) Graf závislosti součinitel 𝐾𝑣 na obvodové rychlosti 𝑣𝑜  [62] 
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5.4 Předběţné výpočty 

Předběţné výpočty budou provedeny pro jednu variantu s kuličkovým šroubem a druhou 

variantu s pastorkem a hřebenem. 

Tab 10)  Zadané parametry 

Parametr stroje Symbol Hodnota Jednotka 

Rychloposuv 𝑣𝑟𝑦𝑐   25 000 [mm/min] 

Délka zdvihu  10 [m] 

Zatěţující síla XYZ 𝐹𝑧  20 000 [N] 

Hmotnost portálu 𝑚𝑝  20 000 [kg] 

Hmotnost vřeteníku 𝑚𝑣 5 000 [kg] 

Zrychlení 𝑎 2 [m∙s-2
] 

Ţivotnost 𝐿 20 000 [h] 

5.4.1 Návrh kuličkového šroubu - varianta V1 - A 

Pro předběţný návrh lineární osy X, se uvaţuje varianta s dvěma rotujícími šrouby a dvěma 

pohyblivými maticemi na kaţdé straně portálu. Výpočet je proveden pro jednu část osy, kde 

výsledné hodnoty budou slouţit i pro druhou část. Následující výpočty jsou zpracovány podle 

podkladů od firmy KSK Precise Motion [12], kníţce Konstrukce CNC obráběcích strojů III 

[1], jsou čerpány vzorce z normy ISO 3408, parametry převodovky od firmy Raveo [70]  

a parametry motoru od firmy Siemens [67]. 

Zatěžující síly 

Vřeteník není konstantně jen ve středu stroje, ale pohybuje se po příčníku. Proto se zatěţování 

obou protilehlých os neustále mění. Výpočet je proveden pro krajní polohu vřeteníku na konci 

příčníku a toto zatíţení je pouţito pro obě části osy X. 

 

Obr. 77) Nákres silového působení 
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 Zatíţení od vřeteníku: 

𝐹𝑣 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑔 = 5000 ∙ 9,81 = 49050 𝑁 (15)  

 Zatíţení od portálu: 

𝐹𝑝 = 𝑚𝑝 ∙ 𝑔 = 20000 ∙ 9,81 = 196200 𝑁 (16)  

 Suma všech sil: 

𝐹𝐴 − 𝐹𝑣 − 𝐹𝑝 + 𝐹𝐵 = 0  [𝑁] (17)  

 Suma všech momentů: 

 𝑀 :𝐹𝐵 ∙ 𝑥𝑐 − 𝐹𝑝 ∙ 𝑥2 −  𝐹𝑣 ∙ 𝑥1 = 0  [𝑁𝑚] (18)  

Z rovnice (18) je vyjádřena reakční síla 𝐹𝐵. 

 Výpočet reakční síly FB: 

𝐹𝐵 =
𝐹𝑝 ∙ 𝑥2 + 𝐹𝑣 ∙ 𝑥1

𝑥𝑐
=

196200 ∙ 2,75 + 49050 ∙ 0,25

5,5
= 100329,5 𝑁 (19)  

 Výpočet reakční síly FA: 

𝐹𝐴 = 𝐹𝑣 + 𝐹𝑝 − 𝐹𝐵 = 49050 + 196200 − 100329,5 = 144920,5 𝑁 (20)  

 Největší moţné zatíţení jedné části osy: 

𝑚1 =
𝐹𝐴
𝑔

=
144920,5

9,81
= 14772,7 𝑘𝑔 (21)  

 Síla při rychloposuvu (max. zrychlení): 

𝐹𝑎𝑥 = 𝑚1 ∙ 𝑎 = 14772,7 ∙ 2 = 29545,5 𝑁 (22)  

Při rychloposuvu vzniká síla téměř 30 kN. Tato síla bude zahrnuta do zatěţovacího spektra. 

Parametry zvoleného šroubu a matice: 

Na základě předběţných výpočtů byl zvolen průměr šroub d = 0,125 m a stoupání  

p = 0,025 m. V následujících výpočtech bude provedena jeho kontrola. 

 Jmenovitý průměr šroubu  𝑑 = 0,125 𝑚 

 Stoupání šroubu   𝑝 = 0,025 𝑚 

 Průměr kuličky    𝑑𝑤 = 0,020638 𝑚 

 Roztečný průměr   𝑑𝑝𝑤 = 0,13016 𝑚 

 Počet pracovních závitů v matici 𝑖 = 6 

 Úhel dosedu kuličky   𝛼 = 45 ° 

 Počet nezatíţených kuliček  𝑧𝑢 = 3 

 Délka matice    𝑙𝑚𝑎𝑡 = 0,478 𝑚 
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Obr. 78) Rozměry kuličkového šroubu [65] 

 Nepodepřená délka šroubu: 

𝑙𝑎 =  + 𝑙𝑚𝑎𝑡 = 10 + 0,478 = 10,478 𝑚 (23)  

 Délka nepodepřené části šroubu s pouţitím dvou podpěr: 

𝑙2𝑝 =
𝑙𝑎
3

=
10,478

3
= 3,493 𝑚 (24)  

 Standardní předepínací síla: 

𝐹𝑝ř𝑒𝑑 =
𝐹𝑎𝑥

2,83
= 10440,1 𝑁 (25)  

Následná tabulka Tab 11) určuje, jak moc je stroj zatěţován a v jakém časovém intervalu. 

Zatěţovací spektrum většinou určí zadavatel a taky určí operace, které budou na stroji 

nejčastěji vykonávány. Jelikoţ nebyl zadán ţádný zátěţný cyklus, byl zvolen na základě 

domluvy s vedoucím. 

Tab 11)  Zatěţovací spektrum 

Typ zatěţování Síla [N] 
Velikost posuvu 

[mm/min] 

Otáčky šroubu 

[ot∙min
-1

] 
Doba zátěţe [%] 

Rychloposuv 𝐹11 = 29545,5 𝑣11 = 25000 𝑛11 = 1000 𝑞11 = 20 

Hrubování 𝐹22 = 20000 𝑣22 = 15000 𝑛22 = 600 𝑞22 = 40 

Dokončování 𝐹33 = 10000 𝑣33 = 9000 𝑛33 = 360 𝑞33 = 30 

Jiné operace 𝐹44 = 15000 𝑣44 = 7000 𝑛44 = 280 𝑞44 = 10 

 Ze zatěţovacího spektra je patrné, ţe největší zatíţení vzniká při rychloposuvu. Na 

toto zatíţení bude navrţen kuličkový šroub. Další zatěţovaní slouţí pouze k výpočtu 

středního zatíţení a otáček, z kterých bude posléze zkontrolována trvanlivost šroubu. 
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Výpočet středního axiálního zatížení a středních otáček 

 Vnitřní axiální zatíţení: 

𝐹𝑎1 = 𝐹𝑝ř𝑒𝑑 ∙  1 +
𝐹11

2,83 ∙ 𝐹𝑝ř𝑒𝑑
 

3
2

= 10440,1 ∙  1 +
29545,5

2,83 ∙ 10440,1
 

3
2
 

𝐹𝑎1 = 29529,1 𝑁 

(26)  

Další axiální zatíţení jsou počítána stejným vzorcem, jen se mění zatěţovací síly jednotlivých 

typů zatěţování:  

o 𝐹𝑎2 = 22671,2 𝑁 

o 𝐹𝑎3 = 16166,4 𝑁 

o 𝐹𝑎4 = 19327,4 𝑁 

 Střední otáčky: 

𝑛𝑚 =
 𝑞11 ∙ 𝑛11 +  𝑞22 ∙ 𝑛22 +  𝑞33 ∙ 𝑛33 +  𝑞44 ∙ 𝑛44 

100
 

𝑛𝑚 =
 20 ∙ 1000 +  40 ∙ 600 +  30 ∙ 360 +  10 ∙ 280 

100
= 576 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 

(27)  

 Střední vnitřní axiální zatíţení: 

𝐹𝑚 =  𝐹𝑎1
3 ∙

𝑛11 ∙ 𝑞11

𝑛𝑚 ∙ 100
+ 𝐹𝑎2

3 ∙
𝑛22 ∙ 𝑞22

𝑛𝑚 ∙ 100
+ 𝐹𝑎3

3 ∙
𝑛33 ∙ 𝑞33

𝑛𝑚 ∙ 100
+ 𝐹𝑎4

3

∙
𝑛44 ∙ 𝑞44

𝑛𝑚 ∙ 100
 

1
3
 

𝐹𝑚 =  29529,13 ∙
1000 ∙ 20

576 ∙ 100
+ 22671,13 ∙

600 ∙ 40

576 ∙ 100
+ 16166,43 ∙

360 ∙ 30

576 ∙ 100

+ 19327,43 ∙
280 ∙ 10

576 ∙ 100
 

1
3
 

𝐹𝑚 = 24628,5 𝑁 

(28)  

Pro další výpočty je uvaţován typ uloţení šroubu, kdy jedna strana je uloţena pevně (radiálně 

a axiálně) a druhá volně (radiálně) Obr. 79). 

 Koeficient  𝑓𝑣 = 0,5 [−] 

 Koeficient  𝑓𝑛 = 15 [−] 

 

Obr. 79) Typy uloţení šroubu - koeficienty podle KSK Precise Motion [12] 



 

70 

 

Kontrola vzpěrné tuhosti 

 Kritická zatěţující axiální síla: 

𝐹𝑘𝑟 =
𝜋3 ∙ 500 ∙  𝑑 ∙ 1000 4

𝑓𝑣 ∙  𝑙2𝑝 ∙ 1000 
2 =

𝜋3 ∙ 500 ∙  0,125 ∙ 1000 4

0,5 ∙  3,493 ∙ 1000 2
= 620548 𝑁 (29)  

 Maximální axiální zatíţení: 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 0,33 ∙ 𝐹𝑘𝑟 = 0,33 ∙ 620548 = 204780,8 𝑁 (30)  

 Bezpečnost proti vzpěru: 

𝑘𝑣𝑧 =
𝐹𝑚𝑎𝑥
𝐹𝑎𝑥

=
204780,8

29545,5
= 6,9 (31)  

Největší síla, která vzniká při chodu stroje je téměř 30 kN. Maximální zatíţení, které můţe 

být v ose šroubu vyvozeno je 205 kN. Šroub tedy vyhovuje. 

Výpočet kritických otáček 

 Kritická otáčky: 

𝑛𝑘𝑟 =
107 ∙ 𝑓𝑛 ∙ 𝑑 ∙ 1000

 𝑙2𝑝 ∙ 1000 
2 =

107 ∙ 15 ∙ 0,125 ∙ 1000

 3,493 ∙ 1000 2
= 1537,05 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 (32)  

 Maximální dovolené otáčky: 

𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑛𝑘𝑟 ∙ 0,8 = 1537,05 ∙ 0,8 = 1229,64 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 (33)  

 Maximální otáčky rychloposuvu: 

𝑛𝑚𝑎𝑥𝑟𝑦𝑐 𝑙 =
𝑣𝑟𝑦𝑐 𝑙

𝑝
=

25000

25
= 1000 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 (34)  

 Bezpečnost kritických otáček: 

𝑘𝑜𝑡 =
𝑛𝑘𝑟

𝑛𝑚𝑎𝑥𝑟𝑦𝑐 𝑙
=

1537,05

1000
= 1,5 (35)  

Maximální otáčky, které jsou od rychloposuvu, nepřekročí dovolené otáčky, a proto šroub 

vyhovuje. 

Trvanlivost kuličkového šroubu 

 Pro výpočet trvanlivosti je nutné znát dynamickou únosnost. Ta se vypočítá pomocí 

axiální únosnosti kuličkového šroubu. Jelikoţ jsou tyto výpočty obsáhlé, jsou součástí 

elektronické přílohy. Nejdůleţitější údaj je nominální dynamická únosnost Ca = 384330 N. 

 Trvanlivost v otáčkách: 

𝐿10 =  
𝐶𝑎
𝐹𝑚

 
3

∙ 106 =  
384330

24628,5
 

3

∙ 106 = 3,8 ∙ 109 𝑜𝑡 (36)  

 Trvanlivost v hodinách: 

𝐿 =
𝐿10

60 ∙ 𝑛𝑚
=

3,8 ∙ 109

60 ∙ 576
= 1,1 ∙ 105  (37)  
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 Ze zadání je trvanlivost 20 000 hodin. Trvanlivost navrţeného šroubu je skoro 6x 

větší, proto šroub vyhovuje.  

Průhyb hřídele kuličkového šroubu [65] 

 Hmotnost hřídele: 

𝑚𝑠 =
𝜋 ∙ 𝑑2 ∙ 𝑙2𝑝 ∙ 7850

4
=
𝜋 ∙ 0,1252 ∙ 3,493 ∙ 7850

4
= 336,5 𝑘𝑔 (38)  

 Tuhost hřídele: 

𝑅𝑠 =
𝜋 ∙ 𝑑𝑐

2 ∙ 𝐸

4 ∙ 𝑙2𝑝
=
𝜋 ∙ 0,115572 ∙ 210000

4 ∙ 3,493
= 630,7 𝑁 ∙ 𝜇𝑚−1 (39)  

 Frekvence kmitání hřídele: 

𝑓 =
1

2 ∙ 𝜋
∙  

𝑅𝑠
𝑚𝑠

=
1

2 ∙ 𝜋
∙  

630,7

336,5
= 0,218 𝐻𝑧 (40)  

 Skutečný průhyb: 

𝑦 =
900 ∙ 9,81

𝜋2 ∙ 𝑛11
2

=
900 ∙ 9,81

𝜋2 ∙ 10002
= 0,001 𝜇𝑚 (41)  

 Dovolený průhyb: 

𝑦 =  
15,8

𝑓
=  

15,8

0,218
= 8,515 𝜇𝑚 (42)  

Průhyb šroubu je minimální, díky podpěrám, které zamezí prohnutí. 

Návrh pohonu 

Výpočet pohonu je posuzován podle statického a dynamického hlediska.  

U dynamického hlediska se projeví hmotnost portálu a zrychlení a to se odrazí na dynamice 

chodu pohonu a jeho zatíţení. 

 Návrhový moment motoru: 

𝑀𝑛𝑎𝑣𝑟 =
𝐹11 ∙ 𝑝

2 ∙ 0,9 ∙ 𝜋
=

29545,5 ∙ 0,025

2 ∙ 0,9 ∙ 𝜋
= 130,6 𝑁𝑚 (43)  

 Návrhový výkon motoru: 

𝑃𝑛𝑎𝑣𝑟 =
𝑛11 ∙ 𝑀𝑛𝑎𝑣𝑟

9550
=

1000 ∙ 130,6

9550
= 13,7 𝑘𝑊 (44)  

Statické hledisko 

 Účinnost vedení - valivé   𝜂𝑣 = 0,98 

 Účinnost kuličkového šroubu   𝜂𝑠 = 0,92 

 Účinnost loţisek    𝜂𝑙 = 0,92 

 Účinnost převodovky    𝜂𝑝 = 0,97 

 Účinnost vloţeného převodu   𝜂𝑣𝑝 = 1 
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 Převodový poměr vloţené převodovky 𝑖𝑝 = 3 

 Převodový poměr vloţeného převodu 𝑖1 = 1 

 Úhel stoupání vedení    𝛼𝑣 = 0 ° 

 Čas rozběhu a doběhu   𝑡 = 1 𝑠 

 Celková účinnost: 

𝜂𝑐 = 𝜂𝑣 ∙ 𝜂𝑠 ∙ 𝜂𝑙 ∙ 𝜂𝑝 ∙ 𝜂𝑣𝑝 = 0,98 ∙ 0,92 ∙ 0,92 ∙ 0,97 ∙ 1 = 0,805 (45)  

 Potřebný moment motoru podle statického hlediska: 

𝑀𝑚𝑠𝑡 =
𝐹11 ∙ 𝑝

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑖𝑝 ∙ 𝑖1 ∙ 𝜂𝑐
=

29545,5 ∙ 0,025

2 ∙ 𝜋 ∙ 3 ∙ 1 ∙ 0,805
= 48,7 𝑁𝑚 (46)  

Kinematické hledisko 

 Otáčky motoru: 

𝑛𝑚𝑜𝑡 =
𝑣𝑟𝑦𝑐 𝑙 ∙ 𝑖𝑝 ∙ 𝑖1

𝑝
=

25000 ∙ 3 ∙ 1

0,025 ∙ 1000
= 3000 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 (47)  

 Úhlové zrychlení šroubu: 

𝜀𝑠 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑚𝑜𝑡

𝑡 ∙ 60
=

2 ∙ 𝜋 ∙ 3000

1 ∙ 60
= 314,2 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−2 (48)  

 Úhlové zrychlení motoru: 

𝜀𝑚 = 𝜀𝑠 ∙ 𝑖𝑝 ∙ 𝑖1 = 314,2 ∙ 3 ∙ 1 = 942,5 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−2 (49)  

Dynamické hledisko 

 Moment setrvačnosti motoru   𝐽𝑚𝑜𝑡 = 0,0664 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

 Moment setrvačnosti převodovky  𝐽𝑝 = 0,3 ∙ 10−5 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

 Moment setrvačnosti spojky   𝐽𝑠𝑝 = 1,5 ∙ 10−4 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

 Součinitel tření - valivé vedení  𝑓1 = 0,005 

 Součinitel tření v kuličkovém šroubu 𝑓2 = 0,003 

 Moment setrvačnosti šroubu: 

𝐽𝑠 =
1

2
∙ 𝜋 ∙ 7850 ∙ 𝑙𝑎 ∙  

𝑑𝑝𝑤
4 − 𝑑𝑤

4

16000
  

𝐽𝑠 =
1

2
∙ 𝜋 ∙ 7850 ∙ 10,478 ∙  

0,130164 − 0,0206384

16000
  

𝐽𝑠 = 2,32 ∙ 10−3 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

(50)  

 Moment setrvačnosti posuvných hmot: 

𝐽𝑚 = 𝑚1 ∙  
𝑝

2 ∙ 𝜋
 

2

= 14772,7 ∙  
0,025

2 ∙ 𝜋
 

2

= 0,234  𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 (51)  
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 Celkový moment setrvačnosti redukovaný na hřídel motoru: 

𝐽𝑟𝑚 = 𝐽𝑚𝑜𝑡 + 𝐽𝑝 +
𝐽𝑠𝑝

𝑖𝑝
2 +

𝐽𝑠

𝑖𝑝
2 +

𝐽𝑚

𝑖𝑝
2 

𝐽𝑟𝑚 = 0,0664 + 0,3 ∙ 10−5 +
1,5 ∙ 10−4

32
+

2,32 ∙ 10−3

32
+

0,234

32
 

𝐽𝑟𝑚 = 0,093  𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

(52)  

 Moment od přesouvaných hmot: 

𝑀𝐺𝑇 =
𝑚1 ∙ 𝑔 ∙ sin(α) ∙ 𝑝

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑖𝑝 ∙ 𝑖1 ∙ 𝜂𝑝
= 0 𝑁𝑚 (53)  

 Moment pasivních odporů: 

𝑀𝐺 =
𝑚1 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓1 ∙ cos(𝛼) ∙ 𝑝

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑖𝑝 ∙ 𝑖1 ∙ 𝜂𝑝 ∙ 𝜂𝑙 ∙ 𝜂𝑠
=

14772,7 ∙ 9,81 ∙ 0,005 ∙ cos(0°) ∙ 0,025

2 ∙ 𝜋 ∙ 3 ∙ 1 ∙ 0,97 ∙ 0,92 ∙ 0,92
 

𝑀𝐺 = 1,2 𝑁𝑚 

(54)  

 Moment na kuličkovém šroubu: 

𝑀𝐾Š𝑀 =
𝐹𝑝ř𝑒𝑑 ∙ 𝑝

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑖𝑝 ∙ 𝑖1 ∙ 𝜂𝑝 ∙ 𝜂𝑙
∙  1 − 𝜂𝑠

2 +
0,5 ∙ 𝑚1 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓1 ∙ cos(𝛼) ∙ 𝑑 ∙ 𝑓2

𝑖𝑝 ∙ 𝑖1 ∙ 𝜂𝑝 ∙ 𝜂𝑙
 

𝑀𝐾Š𝑀 =
10440,1 ∙ 0,025

2 ∙ 𝜋 ∙ 3 ∙ 1 ∙ 0,97 ∙ 0,92
∙  1 − 0,922 

+
0,5 ∙ 14772,7 ∙ 9,81 ∙ 0,005 ∙ cos(0°) ∙ 0,125 ∙ 0,003

3 ∙ 1 ∙ 0,97 ∙ 0,92
 

𝑀𝐾Š𝑀 = 44,8 𝑁𝑚 

(55)  

 Celkový moment zátěţe redukovaný na hřídel motoru: 

𝑀𝑧𝑑𝑟𝑚 = 𝑀𝐺𝑇 + 𝑀𝐺 + 𝑀𝐾Š𝑀 = 0 + 1,2 + 44,8 = 46 𝑁𝑚 (56)  

 Poţadovaný moment motoru podle dynamického hlediska: 

𝑀𝑚𝑑𝑦𝑛 = 𝐽𝑟𝑚 ∙ 𝜀𝑚 + 𝑀𝑧𝑑𝑟𝑚 = 0,093 ∙ 942,5 + 46 = 133,3 𝑁𝑚 (57)  

 Poţadovaný výkon motoru: 

𝑃 =
𝑀𝑚𝑑𝑦𝑛 ∙ 𝑛11

9550
=

133,3 ∙ 1000

9550
= 13,96 𝑘𝑊 (58)  

Pro vysoký poţadovaný moment motoru byl zvolen motor typu 1FT6 136 - 6SF7 1 od firmy 

Siemens. Motor má otáčky 3000 min
-1

, moment o velikosti 145 Nm a výkon 45,5 kW. 

K němu byla zvolena převodovka typu AF 180 od firmy Raveo. 

5.4.2 Pastorek a ozubený hřeben - varianta V3 - A 

Pro předběţný návrh pastorku a ozubeného hřebene se uvaţuje varianta pohonu gantry  

Master - Slave s motory umístěnými svisle na obou stojanech portálu, tedy dohromady 4 

motory, podobně jako je schematicky ukázáno na Obr. 80). Motory však budou umístěny ve 

svislém směru. 
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Obr. 80) Gantry Master - Slave pohon os [71] 

 Výpočet je proveden pro jednu část osy. Následující výpočty jsou zpracovány podle 

knihy Konstrukce CNC obráběcích strojů III [1] a jsou čerpány parametry převodovky od 

firmy Stӧber [66] a motoru od firmy Siemens [67]. 

V kapitole 5.4.1 byla jiţ vypočítána zatěţující síla při rychloposuvu. 

Parametry zvoleného pastorku s převodovkou 

 Síla zatěţující jednu část portálu při rychloposuvu 𝐹𝑎𝑥 = 29545,5 𝑁 

 Třecí síla od vedení: 

𝐹𝑡𝑣 = 𝑚1 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓1 = 14772,7 ∙ 9,81 ∙ 0,005 = 724,6 𝑁 (59)  

 Posuvová síla na osu X pro jeden stojan portálu: 

𝐹𝑐 = 𝐹𝑎𝑥 ∙ 𝐹𝑡𝑣 = 29545,5 ∙ 724,6 = 30270,1 𝑁 (60)  

Podle zatěţují posuvové síly je zvolena převodovka ZTR316S PH721F0100 ME od firmy 

Stӧber. 

 Modul       𝑚𝑝𝑎 = 3 

 Počet zubů      𝑧 = 16 

 Hmotnost pastorku     𝑚𝑚𝑝𝑎 = 0,55 𝑘𝑔 

 Úhel sklonu zubů     𝛽 = 19° 31′42′′ 

 Otáčky motoru      𝑛𝑚𝑝 = 3000 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 

 Maximální dovolený moment na převodovce 𝑀2𝐵 = 450 𝑁𝑚 

 Roztečný průměr pastorku: 

𝑑𝑝 =

𝑚𝑝𝑎 ∙ 𝑧

cos(𝛽)

1000
=

3 ∙ 16
cos(19° 31′42′′)

1000
= 0,05093 𝑚 

(61)  

 Poloměr pastorku: 

𝑟𝑝 =
𝑑𝑝

2
=

0,05093

2
= 0,025465 𝑚 (62)  

 Obvod pastorku: 

𝑜 = 𝜋 ∙ 𝑑𝑝 = 𝜋 ∙ 0,05093 = 0,16 𝑚 (63)  
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 Maximální otáčky pastorku 

𝑛𝑝𝑚𝑎𝑥 =
𝑣𝑟𝑦𝑐𝑙

𝑜
=

25000

0,16 ∙ 1000
= 156,25 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 (64)  

 Převodový poměr 

𝑖𝑝,𝑝ř𝑒𝑑 =
𝑛𝑚𝑝

𝑛𝑝𝑚𝑎𝑥
=

3000

156,25
= 19,2…𝑣𝑜𝑙í𝑚 →  𝑖𝑝,𝑝 = 16 (65)  

 Moment vystupující z převodovky 

𝑀𝑣𝑝 =
𝐹𝑐 ∙ 𝑟𝑝

2
=

30270,1 ∙ 0,025465

2
= 385,4 𝑁𝑚 < 𝑀2𝐵…𝑉𝑦𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (66)  

Návrh pohonu 

Jako u kuličkového šroubu je pohon opět posuzován podle statického a dynamického 

hlediska. U dynamického hlediska se projeví hmotnost portálu a zrychlení a to se odrazí na 

dynamice chodu pohonu a jeho zatíţení. 

Statické hledisko 

 Účinnost vedení - valivé   𝜂𝑣 = 0,98 

 Účinnost převodovky    𝜂𝑝𝑝 = 0,96 

 Účinnost vloţeného převodu   𝜂𝑣𝑝𝑝 = 0,96 

 Čas rozběhu a doběhu   𝑡 = 1 𝑠 

 Celková účinnost: 

𝜂𝑐 ,𝑝 = 𝜂𝑣 ∙ 𝜂𝑝𝑝 ∙ 𝜂𝑣𝑝𝑝 = 0,98 ∙ 0,96 ∙ 0,96 = 0,903 (67)  

 Potřebný moment motoru: 

𝑀𝑚𝑠𝑡 ,𝑝 =
𝐹𝑐 ∙ 𝑟𝑝

𝑖𝑝 ,𝑝 ∙ 𝜂𝑐 ,𝑝
=

30270,1 ∙ 0,025465

16 ∙ 0,903
= 53,35 𝑁𝑚 (68)  

 Moment ze statického hlediska pro motory Master a Slave: 

𝑀𝑆,𝑀𝑆 = 𝑀𝑚𝑠𝑡 ,𝑝 ∙ 0,65 = 34,7 𝑁𝑚 (69)  

Kinematické hledisko 

 Úhlové zrychlení pastorku: 

𝜀𝑝 =
𝑎

𝑟𝑝
=

2

0,025465
= 78,5 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−2 (70)  

 Úhlové zrychlení motoru: 

𝜀𝑚 ,𝑝 = 𝜀𝑝 ∙ 𝑖𝑝 ,𝑝 = 78,5 ∙ 16 = 1256,6 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−2 (71)  

Dynamické hledisko 

 Moment setrvačnosti motoru   𝐽𝑚𝑜𝑡 ,𝑝 = 54 ∙ 10−4𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

 Moment setrvačnosti převodovky  𝐽𝑝 ,𝑝 = 23 ∙ 10−4 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 
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 Moment setrvačnosti pastorku: 

𝐽1 = 𝑚𝑚𝑝𝑎 ∙  
𝑑𝑝
2
 

2

= 0,55 ∙  
0,05093

2
 

2

= 3,6 ∙ 10−4 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 (72)  

 Moment setrvačnosti posuvných hmot: 

𝐽𝑚 ,𝑝 = 𝑚1 ∙  𝑟𝑝 
2

= 14772,7 ∙  0,025465 2 = 9,6 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 (73)  

 Celkový moment setrvačnosti redukovaný na hřídel motoru: 

𝐽𝑟𝑚 ,𝑝 = 𝐽𝑚𝑜𝑡 ,𝑝 + 𝐽𝑝 ,𝑝 +
𝐽1

𝑖𝑝 ,𝑝
2 +

𝐽𝑚 .𝑝

𝑖𝑝 ,𝑝
2 

𝐽𝑟𝑚 ,𝑝 = 54 ∙ 10−4 + 23 ∙ 10−4 +
3,6 ∙ 10−4

162
+

9,6

162
= 0,045 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

(74)  

 Moment od přesouvaných hmot: 

𝑀𝐺𝑇 ,𝑝 =
𝑚1 ∙ 𝑔 ∙ sin(𝛼) ∙ 𝑟𝑝
𝑖𝑝 ,𝑝 ∙ 𝜂𝑝𝑝 ∙ 𝜂𝑣𝑝𝑝

= 0 𝑁𝑚 (75)  

 Moment pasivních odporů: 

𝑀𝐺𝑝 =
𝑚1 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓1 ∙ cos(𝛼) ∙ 𝑟𝑝

𝑖𝑝 ,𝑝 ∙ 𝜂𝑝𝑝 ∙ 𝜂𝑣𝑝𝑝
=

14772,7 ∙ 9,81 ∙ 0,005 ∙ cos(0°) ∙ 0,025465

16 ∙ 0,96 ∙ 0,96
 

𝑀𝐺𝑝 = 1,3 𝑁𝑚 

(76)  

 Celkový moment zátěţe redukovaný na hřídel motoru: 

𝑀𝑧𝑑𝑟𝑚 ,𝑝 = 𝑀𝐺𝑇 ,𝑝 + 𝑀𝐺𝑝 = 0 + 1,3 = 1,3 𝑁𝑚 (77)  

 Poţadovaný moment motoru: 

𝑀𝑚𝑑𝑦𝑛 ,𝑝 = 𝐽𝑟𝑚 ,𝑝 ∙ 𝜀𝑚 ,𝑝 + 𝑀𝑧𝑑𝑟𝑚 ,𝑝 = 0,045 ∙ 1256,6 + 1,3 = 57,9 𝑁𝑚 (78)  

 Moment z dynamického hlediska pro Master a Slave motor: 

𝑀𝐷,𝑀𝑆 = 𝑀𝑚𝑑𝑦𝑛 ,𝑝 ∙ 0,65 = 57,9 ∙ 0,65 = 37,65 𝑁𝑚 (79)  

 Poţadovaný výkon motoru: 

𝑃𝑀𝑆 =
𝑀𝐷,𝑀𝑆 ∙ 𝑛𝑚𝑝

9550
=

37,65 ∙ 3000

9550
= 11,83 𝑘𝑊 (80)  

Pro poţadovaný moment motoru byl zvolen motor typu 1FT7102 - 5WF7 od firmy Siemens. 

Motor má otáčky 3000 min
-1

, moment o velikosti 50 Nm a výkon 14,3 kW. 

5.4.3 Shrnutí výsledků 

U kuličkového šroubu je velikost momentu motoru ovlivněna hmotností šroubu. Pro jeho 

roztočení na otáčky nutné k rychloposuvu je třeba vyvinout mnohem většího momentu, neţ 

kdyţ pouţijeme 2 motory pro dva pastorky. Z konstrukčního hlediska je vhodnější variantou 

pouţití pastorku s hřebenem, jelikoţ výroba je jednodušší a nejsme limitováni délkou. Kvůli 

hmotnosti šroubu by byla obtíţnější manipulace a celkově by se muselo počítat s větší 

nosností loţisek, potaţmo loţe a celý stroj by byl těţší. Pouţití pastorku s hřebenem se tedy 
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jeví jako lepší varianta. V následující kapitole bude provedena analýza a bude rozhodnuto, 

která varianta je vhodnější pro zadané parametry s přihlédnutím na předběţné výpočty. 

5.5 Analýza a vyhodnocení variant 

Cílem této kapitoly je nalezení nejlepší varianty. Pro zjištění a volbu ideální varianty je nutné 

stanovit hodnotící kritéria. Pro optimální výběr je vhodné zvolit více hodnotících kritérií, 

které souvisí s řešenou problematikou. Tato kritéria jsou dále posouzena metodou 

vícekriteriálního hodnocení variant.  

 První krok je v porovnání kritérií, kde se porovnávají důleţitosti jednotlivých kritérií  

a následně jsou seřazena podle největšího významu kritéria. Dalším krokem je určení váhy 

významnosti srovnávaných kritérií. Opět je vytvořena tabulka kritérií, tentokrát jiţ seřazených 

dle pořadí významnosti a určí se velikost preferencí, pomocí tabulky Tab 12) ,kde jsou 

popsány a ohodnoceny deskriptory. Dále se spočítá geometrický průměr a určí se váha 

jednotlivých kritérií. Další postup je jiţ v bodování jednotlivých variant a určení váhy variant, 

z nichţ se posléze vybere ta s nejlepším hodnocením. [63], [64] 

Tab 12)  Tabulka deskriptorů[63] 

Počet bodů Deskriptor 

1 Kritéria jsou stejně významná 

3 První kritérium je slabě významnější neţ druhé 

5 První kritérium je dosti významnější neţ druhé 

7 První kritérium je prokazatelně významnější neţ druhé 

9 První kritérium je absolutně významnější neţ druhé 

 Pro jemnější rozlišení velikosti preferencí dvojic kritérií lze uţít hodnoty 2, 4, 6, 8. 

 Geometrický průměr: 

𝐺𝑖 =   𝑠𝑖

𝑛

𝑖=1

 

1
𝑛

   [−] (81)  

 Váha kritéria: 

𝑉𝑖 =
𝐺𝑖

 𝐺𝑖
𝑛
𝑖=1

   [−] (82)  

5.5.1 Zhodnocení kritérií a určení váhy 

Pro srovnání navrţených variant byly stanoveny následující kritéria Tab 13) a ty byly 

porovnány v Tab 14) . 
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Tab 13)  Tabulka kritérií 

Označení Kritérium Popis kritéria 

K1 Výrobní náročnost Náročnost výroby navrţených komponent.  

K2  Přesnost 
Od přesnosti se odvíjí výsledná kvalita obrábění. Přesnost 

lineární osy je základním kritériem. 

K3 Tuhost konstrukce Čím tuţší lineární osa, tím víc je tuhá celá soustava stroje. 

K4 Zástavbový prostor 
Velikost zastavěné plochy v závislosti na zvolených a 

navrţených komponentách. 

K5 Hmotnost Odvíjí se od zvolených typů komponent. 

K6 Sloţitost konstrukce Porovnává sloţitost navrţených variant. 

K7 Ekonomičnost Posuzuje náklady na pořízení osy a náklady na provoz. 

K8 Teplota 
Se zvyšující se teplotou dochází k teplotním dilatacím, jeţ mají 

dopad na přesnost stroje. 

Tab 14)  Párové porovnání kritérií 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Suma Pořadí 

K1 K1 K2 K3 K1 K5 K1 K7 K1 4 5. 

K2 - K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 8 1. 

K3 - - K3 K3 K3 K3 K3 K3 7 2. 

K4 - - - K4 K5 K4 K7 K8 2 7. 

K5 - - - - K5 K5 K7 K5 5 4. 

K6 - - - - - K6 K7 K8 1 8. 

K7 - - - - - - K7 K7 6 3. 

K8 - - - - - - - K8 3 6. 

Po porovnání vyplynulo pořadí kritérií podle důleţitosti. Nejdůleţitějším kritériem je 

přesnost, posléze tuhost konstrukce a ekonomičnost. Naopak nejméně důleţitým hodnotícím 

kritériem je sloţitost konstrukce, zástavbový prostor a teplota. 

Tab 15)  Určení váhy významnosti srovnávaných kritérií 

Kritérium K2 K3 K7 K5 K1 K8 K4 K6 Průměr Váha 

K2 1 3 5 7 9 3 9 7 4,5341 24,40 % 

K3 - 1 3 7 9 5 9 7 3,9523 21,27 % 

K7 - - 1 5 3 5 7 7 2,7903 15,02 % 

K5 - - - 1 7 3 7 5 2,2818 12,28 % 

K1 - - - - 1 3 1 3 1,3161 7,08 % 

K8 - - - - - 1 7 5 1,5596 8,39 % 

K4 - - - - - - 1 3 1,1472 6,17 % 

K6 - - - - - - - 1 1 5,38 % 

Suma 18,5814 100 % 

Při následném určení významnosti kritérií byly vypočítány geometrické průměry  

a stanoveny váhy jednotlivých kritérií Tab 15) .Ty znázorňuje graf na obrázku Obr. 81). 
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Obr. 81) Graf znázorňující váhy kritérií 

5.5.2 Vyhodnocení variant 

Hodnocení kritérií v jednotlivých variantách, bylo bodováno v rozmezí 1 - 9, kde 1 je nejhorší 

a 9 je nejlepší Tab 16) .Nakonec byla k tomuto bodování přiřazena váha kritéria. Pro kaţdou 

variantu byly váhy sečteny a vypočítány relativní úrovně Tab 17) . 

Tab 16)  Bodování kritérií v navrţených variantách 

Kritérium 
Varianty 

V1 - A V1 - B V2 V3 - A V3 - B V4 

K2 9 7 7 8 8 7 

K3 9 7 5 9 8 8 

K7 4 4 5 8 8 7 

K5 5 4 6 9 9 9 

K1 6 5 6 9 8 6 

K8 8 7 6 8 6 6 

K4 7 6 6 8 9 8 

K6 9 7 5 8 8 6 
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Tab 17)  Určení relativní úrovně 

Kritérium Váha 
Varianty 

V1 - A V1 - B V2 V3 - A V3 - B V4 

K2 24,40 % 2,20 1,71 1,71 1,95 1,95 1,71 

K3 21,27 % 1,91 1,49 1,06 1,91 1,70 1,70 

K7 15,02 % 0,60 0,60 0,75 1,20 1,20 1,05 

K5 12,28 % 0,61 0,49 0,74 1,11 1,11 1,11 

K1 7,08 % 0,42 0,35 0,42 0,64 0,57 0,42 

K8 8,39 % 0,67 0,59 0,50 0,67 0,50 0,50 

K4 6,17 % 0,43 0,37 0,37 0,49 0,56 0,49 

K6 5,38 % 0,48 0,38 0,27 0,43 0,43 0,32 

Suma hodnocení 7,34 5,98 5,83 8,41 8,02 7,31 

Relativní úroveň 126 % 103 % 100 % 144 % 138 % 125 % 

Vyhodnocení pořadí 3. 5. 6. 1. 2. 4. 

Podle výsledného pořadí vyplývá, ţe ideální varianta pro konstrukci osy je pouţití 

ozubeného hřebene a pastorku s motory uloţenými po stranách stojanu portálu. Pouţití 

kuličkového šroubu, a v tomto případě s přímým náhonem, by bylo aţ třetí moţností. 

5.6 Konstrukční řešení finální varianty 

Z analýzy vyplývá, ţe vhodnou variantou pro návrh osy je pouţití pastorku s ozubeným 

hřebenem. Tento typ varianty byl předběţně vypočítán v kapitole 5.4.2. Pro finální návrh jsou 

upraveny a upřesněny některé parametry. Jelikoţ tento výpočet slouţí pouze 

k překontrolování a jeho postup je jiţ v práci uveden, bude pouze součástí přílohy. 

5.6.1 Volba pastorku s převodovkou 

Návrh pastorku s převodovkou probíhal souběţně s návrhem motoru. Tyto tři komponenty 

jsou na sobě závislé a správně navolenou kombinací lze minimalizovat výsledný poţadovaný 

moment motoru. Jedná se například o ideální otáčky motoru, převodový poměr na 

převodovce, počet zubů pastorku atd. 

 Na základě finálních výpočtů byla zvolena planetová převodovka od firmy Stӧber  

Obr. 82), typu ZTR319S PH722F0200 ME. Tyto převodovky jsou jiţ dodávány s pastorkem  

a jsou zvláště vhodné pro pohon os obráběcích strojů. Díky vysokému převodovému poměr  

ip,p = 20, bylo moţné zvolit motor s menším momentem. Převodovka je kompatibilní 

s připojením motoru a je vybavena polohovací plotnou, pomocí které se vymezí osová 

vzdálenost mezi pastorkem a hřebenem. Pastorek má modul mpa = 3 a je na něm celkem 19 

zubů. 
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Obr. 82) Planetová převodovka typu ZTR od firmy Stӧber 

5.6.2 Volba motoru 

Podle výsledků, které jsou součástí přílohy, byl zvolen synchronní servomotor 

s permanentními magnety od firmy Siemens Obr. 83), typu 1FT7102 - 5WF7. Tento typ 

servomotoru je vhodný pro obráběcí stroje kvůli vysoké dynamice a přesnosti polohování. 

Motor má maximální otáčky nmp = 3000 min
-1

, krouticí moment o velikosti 50 Nm a výkon 

14,3 kW. 

 

Obr. 83) Synchronní servomotor typy 1FT7 od firmy Siemens 

 

Obr. 84) Momentová charakteristika motoru 1FT7102 - 5WF7 [72] 
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5.6.3 Návrh ozubeného hřebene 

Ozubený hřeben bude umístěn uprostřed loţe. Volba hřebene závisí na jeho zatěţování, 

poţadované přesnosti a ozubeného pastorku. Pro sníţení hlučnosti a dosáhnutí plynulejšího 

chodu, se většinou uvaţuje se šikmým ozubením. I zde bude řešeno šikmé ozubení z důvodu 

šikmého pastorku dodaného s převodovkou. Pro volbu hřebene musí být nejprve určena 

největší síla, která jej bude zatěţovat. Tato síla se následně koriguje dle různých parametrů 

jako je zatěţovací faktor, bezpečnostní faktor apod. Podle této výsledné korigované síly je 

zvolen ozubený hřeben. Výpočty jsou provedeny dle katalogu od firmy Atlanta Drive 

Systems. [73] 

 Zatěţující síla od jednoho pastorku: 

𝐹𝑢 =
𝐹𝑎𝑥
2

=  
30711,9

2
= 15355,95  𝑁 (83)  

Volba koeficientů: 

 Zatěţovací faktor   𝐾𝐴 = 1,25 

 Bezpečnostní faktor   𝑆𝐵 = 1,2 

 Faktor ţivotnosti   𝑓𝑛𝑝 = 0,95 

 Lineární faktor rozloţení zatíţení 𝐿𝐾𝐻𝐵 = 1,2 

Koeficienty byly zvoleny podle tabulek v katalogu. [73] 

 Zatíţení ozubeného hřebene: 

𝐹𝑢 ,𝑡𝑎𝑏 = 𝐹𝑢 ∙  𝐾𝐴 ∙  𝑆𝐵 ∙ 𝑓𝑛𝑝 ∙ 𝐿𝐾𝐻𝐵 = 15355,95 ∙ 1,25 ∙ 1,2 ∙ 0,95 ∙ 1,2 

𝐹𝑢 ,𝑡𝑎𝑏 = 26258,7  𝑁 
(84)  

Korigovaná hodnota vychází téměř dvojnásobek skutečné zatěţující síly. Je to způsobeno 

nutným předimenzováním, jelikoţ zatíţení nemusí být vţdy konstantní a můţe docházet 

k rázům a vibracím, které mají na ozubený hřeben špatný vliv. Dalšími vlivem větší výsledné 

hodnoty je bezpečnost a ţivotnost. Z katalogu byl zvolen šikmý ozubený hřeben UHPR 5, 

který má velmi vysokou přesnost a je vhodný přímo pro obráběcí stroje. Maximální zatěţují 

síla na hřeben je 27 kN a modul je 3 mm. 

 

Obr. 85) Ozubený hřeben UHPR 5 od firmy Atlanta Drive Systems 
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5.6.4 Návrh vedení 

Po zjištění všech zatěţujících parametrů, které působí na osu X, bylo vypočítáno lineární 

vedení Obr. 86). Prvním krokem je výpočet zatěţujících sil pro jednotlivé vozíky. Oba stojany 

portálu jsou vybaveny 4 vozíky, tedy celá osa X obsahuje 8 lineárních vozíků. Výpočet je 

proveden podle katalogu firmy Hiwin [75]. 

 

Obr. 86) Lineární vedení RGW od firmy Hiwin [75] 

 Pro přesnější výpočet byla upravena hmotnost na m1,p= 15 355,9 kg a podle nově 

zvolených a navrţených finálních komponent (motory, převodovky, krytování), bylo 

vypočítáno zpřesněné zatíţení jedné části osy X. 

 Zatíţení jedné části portálu: 

𝑊𝑚 = 𝑚1,𝑝 ∙ 𝑔 = 15355,9 ∙ 9,81 =  150641,6 𝑁 (85)  

Volba parametrů: 

 Vzdálenost od středu v ose Y   𝑎1 = 2 𝑚  

 Vzdálenost od středu v ose X   𝑏1 = 0,3 𝑚 

 Zatěţující síla od obrábění na jednu část portálu 𝐹𝑧𝑝 = 10000 𝑁 

 Vzdálenost středů vozíků v ose Y   𝑐1 = 0,65 𝑚 

 Vzdálenost středů vozíků v ose X   𝑑1 = 1,168 𝑚 

 Vzdálenost od středu k zatěţující síle  𝑙3 = 2,5 𝑚 

 Čas zrychlení      𝑡1 = 0,20833 𝑠 

 Čas zpomalení     𝑡3 = 0,20833 𝑠 

 Vzdálenost od pohybové síly ke středu vozíku 𝑙1 = 0,25 𝑚 

Při obrábění směrem nahoru se zvětší zatíţení vozíků o sílu obrábění a je potřeba zjistit o 

kolik budou vozíky více zatěţovány. Výpočty jsou odvozeny z Obr. 87). 
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Obr. 87) Rozmístění zátěţe na pojezdovém vozíku při zatíţení ve svislém směru [75] 

 Zatíţení vozíků při obrábění ve svislém směru nahoru: 

𝑃1𝑧 =
𝑊𝑚

4
+
𝐹𝑧𝑝
4

+
𝐹𝑧𝑝 ∙ 𝑎1

2 ∙ 𝑐1
+
𝐹𝑧𝑝 ∙ 𝑏1

2 ∙ 𝑑1
 

𝑃1𝑧 =
150641,6 

4
+

10000

4
+

10000 ∙ 2

2 ∙ 0,65
+

10000 ∙ 0,3

2 ∙ 1,168
= 5,683 ∙ 104 𝑁 

(86)  

𝑃2𝑧 =
𝑊𝑚

4
+
𝐹𝑧𝑝
4

+
𝐹𝑧𝑝 ∙ 𝑎1

2 ∙ 𝑐1
−
𝐹𝑧𝑝 ∙ 𝑏1

2 ∙ 𝑑1
 

𝑃2𝑧 =
150641,6 

4
+

10000

4
+

10000 ∙ 2

2 ∙ 0,65
−

10000 ∙ 0,3

2 ∙ 1,168
= 5,426 ∙ 104 𝑁 

(87)  

𝑃3𝑧 =
𝑊𝑚

4
+
𝐹𝑧𝑝
4

−
𝐹𝑧𝑝 ∙ 𝑎1

2 ∙ 𝑐1
+
𝐹𝑧𝑝 ∙ 𝑏1

2 ∙ 𝑑1
 

𝑃3𝑧 =
150641,6 

4
+

10000

4
−

10000 ∙ 2

2 ∙ 0,65
+

10000 ∙ 0,3

2 ∙ 1,168
= 2,606 ∙ 104 𝑁 

(88)  

𝑃4𝑧 =
𝑊𝑚

4
+
𝐹𝑧𝑝
4

−
𝐹𝑧𝑝 ∙ 𝑎1

2 ∙ 𝑐1
−
𝐹𝑧𝑝 ∙ 𝑏1

2 ∙ 𝑑1
 

𝑃4𝑧 =
150641,6 

4
+

10000

4
−

10000 ∙ 2

2 ∙ 0,65
−

10000 ∙ 0,3

2 ∙ 1,168
= 2,349 ∙ 104 𝑁 

(89)  

Dalším typem zatěţování vozíků je zatíţení z boku, coţ symbolizuje zatěţující síla F3 

zobrazená na Obr. 88). Směr tohoto zatíţení vzniká při obrábění ve vodorovném směru, tedy 

při pohybu vřeteníku po příčníku v ose Y. 

 

Obr. 88) Rozmístění zátěţe na pojezdovém vozíku při zatíţení ve vodorovném směru 

[16] 
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 Zatíţení vozíků při obrábění ve vodorovném směru: 

𝑃1𝑦  ÷  𝑃4𝑦 =
𝑊𝑚

4
+
𝐹𝑧𝑝 ∙ 𝑙3
2 ∙ 𝑑1

=
150641,6 

4
+

10000 ∙ 2.5

2 ∙ 1,168
= 4,836 ∙ 104 𝑁 (90)  

𝑃1𝑦 ,𝑇 = 𝑃4𝑦 ,𝑇 =
𝐹𝑧𝑝
4

+
𝐹𝑧𝑝 ∙ 𝑏1

2 ∙ 𝑑1
=

10000

4
+

10000 ∙ 2.5

2 ∙ 1,168
= 3,784 ∙ 103 𝑁 (91)  

𝑃2𝑦 ,𝑇 = 𝑃3𝑦 ,𝑇 =
𝐹𝑧𝑝

4
−
𝐹𝑧𝑝 ∙ 𝑏1

2 ∙ 𝑑1
=

10000

4
−

10000 ∙ 2.5

2 ∙ 1,168
= 1,216 ∙ 103 𝑁 (92)  

 Součet obou sloţek zatíţení: 

𝑃1𝑦 ,𝐶𝑒 =  𝑃1𝑦  +  𝑃1𝑦 ,𝑇 =  4,836 ∙ 104 +  3,784 ∙ 103 = 5,215 ∙ 104 𝑁 (93)  

𝑃2𝑦 ,𝐶𝑒 =  𝑃2𝑦  +  𝑃2𝑦 ,𝑇 =  4,836 ∙ 104 +  1,216 ∙ 103 = 4,958 ∙ 104 𝑁 (94)  

𝑃3𝑦 ,𝐶𝑒 =  𝑃3𝑦  +  𝑃3𝑦 ,𝑇 =  4,836 ∙ 104 +  1,216 ∙ 103 = 4,958 ∙ 104 𝑁 (95)  

𝑃4𝑦 ,𝐶𝑒 =  𝑃4𝑦  +  𝑃4𝑦 ,𝑇 =  4,836 ∙ 104 +  3,784 ∙ 103 = 5,215 ∙ 104 𝑁 (96)  

Vozíky mohou být také nadmírně zatěţovány při rychloposuvu. Proto je nutné provést 

výpočet zatíţení na jednotlivé vozíky, také pro tuto variantu zatíţení Obr. 89). 

 

Obr. 89) Rozmístění zátěţe na pojezdovém vozíku při rychloposuvu 

 Zatíţení vozíků při rychloposuvu: 

Konstantní rychlost: 

𝑃1𝑥 ,𝑘  ÷  𝑃4𝑥 ,𝑘 =
𝑊𝑚

4
=

150641,6 

4
= 3,766 ∙ 104 𝑁 (97)  

Zrychlení: 

𝑃1𝑥 ,𝑧𝑟  = 𝑃3𝑥 ,𝑧𝑟 =
𝑊𝑚

4
+

1

2
∙
𝑊𝑚

𝑔
∙
𝑣𝑟𝑦𝑐 𝑙

𝑡1
∙
𝑙1
𝑑1

 

𝑃1𝑥 ,𝑧𝑟 = 𝑃3𝑥 ,𝑧𝑟 =
150641,6

4
+

1

2
∙

150641,6

9,81
∙

0,416

0,2083
∙

0,25

1,168
= 4,095 ∙ 104  𝑁 

(98)  

𝑃2𝑥 ,𝑧𝑟 = 𝑃4𝑥 ,𝑧𝑟 =
𝑊𝑚

4
−

1

2
∙
𝑊𝑚

𝑔
∙
𝑣𝑟𝑦𝑐 𝑙

𝑡1
∙
𝑙1
𝑑1

 

𝑃2𝑥 ,𝑧𝑟 = 𝑃4𝑥 ,𝑧𝑟 =
150641,6

4
−

1

2
∙

150641,6

9,81
∙

0,416

0,2083
∙

0,25

1,168
= 3,437 ∙ 104  𝑁 

(99)  
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Zpomalení: 

𝑃1𝑥 ,𝑧𝑝 = 𝑃3𝑥 ,𝑧𝑝 =
𝑊𝑚

4
−

1

2
∙
𝑊𝑚

𝑔
∙
𝑣𝑟𝑦𝑐 𝑙

𝑡3
∙
𝑙1
𝑑1

 

𝑃1𝑥 ,𝑧𝑝 = 𝑃3𝑥 ,𝑧𝑝 =
150641,6

4
−

1

2
∙

150641,6

9,81
∙

0,416

0,2083
∙

0,25

1,168
= 3,437 ∙ 104 𝑁 

(100)  

𝑃2𝑥 ,𝑧𝑝 = 𝑃4𝑥 ,𝑧𝑝 =
𝑊𝑚

4
+

1

2
∙
𝑊𝑚

𝑔
∙
𝑣𝑟𝑦𝑐 𝑙

𝑡3
∙
𝑙1
𝑑1

 

𝑃2𝑥 ,𝑧𝑝 = 𝑃4𝑥 ,𝑧𝑝 =
150641,6

4
+

1

2
∙

150641,6

9,81
∙

0,416

0,2083
∙

0,25

1,168
= 4,095 ∙ 104 𝑁 

(101)  

Největší zatíţení na vozíky lineárního vedení vzniká při obrábění ve svislém směru na vozík 

1. Pro další výpočet se tedy počítá s maximální silou Pmax = P1z = 5,683 ∙ 10
4
 N. 

 Ekvivalentní zatíţení: 

𝑃𝑚 = 0,65 ∙ 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 0,65 ∙ 5,683 ∙ 104 =  36939 𝑁 (102)  

Kontrola vedení 

 Kvůli vysokému zatíţení byly zvoleny vozíky RGW 55 HC od firmy Hiwin 

s rozšířenou plochou pro uchycení vozíku k pojízdnému vozíku, na kterém je uloţen stojan 

portálu. Následně byl proveden výpočet ţivotností a porovnání, zda jsou ţivotnosti 

dostačující. 

Parametry vozíku a zvolené faktory ovlivňující životnost: 

 Dynamická únosnost   𝐶𝑑𝑦𝑛 = 167800 𝑁 

 Statická únosnost   𝐶𝑜 = 348000 𝑁 

 Faktor tvrdosti   𝑓 = 1 

 Faktor teploty    𝑓𝑡 = 1.1 

 Faktor zatíţení   𝑓𝑤 = 1 

Zvýšená konstrukční bezpečnost je důleţitá pro vedení u strojů, které jsou vystavovány 

vyšším rázům a vibracím. Jejich minimální hodnota by měla být podle Tab 18) . 

Tab 18)  Statická konstrukční bezpečnost [75] 

Zatíţení Minimální hodnota fsl 

Normální zatíţení 1,25 - 3 

S rázy a vibracemi 3 - 5 

 Statická konstrukční bezpečnost: 

𝑓𝑆𝐿 =
𝐶𝑜
𝑃𝑚

=
348000

 36939 
=  9,421 (103)  

Konstrukční bezpečnost je nad minimálními moţnými hodnotami, a proto zvolený vozík 

vyhovuje. Dalším krokem je výpočet ţivotnosti vozíku. 
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 Jmenovitá ţivotnost vozíku: 

𝐿𝑗 =  
𝑓 ∙ 𝑓𝑡 ∙ 𝐶𝑑𝑦𝑛

𝑓𝑤 ∙ 𝑃𝑚
 

10
3

∙ 100 =  
1 ∙ 1,1 ∙ 167800

1 ∙ 36939
 

10
3
∙ 100 = 21330,3 𝑘𝑚 (104)  

 Střední velikost posuvu: 

𝑣𝑚 =
 𝑞11 ∙ 𝑣11 ∙  𝑞22 ∙ 𝑣22 ∙  𝑞33 ∙ 𝑣33 ∙  𝑞44 ∙ 𝑣44 

100
 

𝑣𝑚 =
 20 ∙ 25 ∙  40 ∙ 15 ∙  30 ∙ 9 ∙  10 ∙ 7 

100
= 14,4  𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

(105)  

 Ţivotnost vozíku v hodinách: 

𝐿 =
𝐿𝑗 ∙ 1000

𝑣𝑚 ∙ 60
=

21330,3 ∙ 1000

14,4 ∙ 60
= 24687,9  (106)  

Výsledná ţivotnost je téměř 25 000 h, coţ pokryje zadanou ţivotnost 20 000 h. Výsledná 

komponenta s kolejnicí je ve 3D zobrazena na Obr. 90). 

 

Obr. 90) Lineární vozík s kolejnicí od firmy Hiwin 

5.6.5 Volba odměřování 

Pro vysoce přesné polohování bylo uvaţováno s přímým odměřováním. Jelikoţ je osa X 

poháněna na obou stojanech portálu (Gantry Master - Slave, 4 motory) je nutné zajistit 

přesnou polohu a synchronizaci obou stojanů aby nedocházelo ke kříţení stroje. K tomu byly 

zvoleny lineární snímače od firmy Heidenhain, které jsou umístěny na obou stranách portálu. 

Tyto snímače jsou určené přímo CNC obráběcí stroje. Lineární pravítko je uzavřeno 

v pouzdře, čímţ je chráněno od okolních vlivů a snímač (jezdec) je umístěn na pojezdovém 

vozíku stojanu. Zvolený inkrementální lineární snímač LB 382 Obr. 91)b), obsahuje ocelový 

měřící pásek a optoelektrický snímač měří s přesností ± 5 μm. 
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a)  

Obr. 91) Optický lineární snímač od firmy Heidenhain: a) Schéma hlavních částí [74], 

b) Model pravítka a jezdce ve 3D 

5.6.6 Návrh krytování 

Důleţitým konstrukčním uzlem, který byl řešen je krytování osy. Kryty byly navrhovány 

podle katalogů od firem Hestego [43] a Hennig [76]. Společnost Hestego nabízí mnoho 

komplexních řešení teleskopických krytů. Zadá se poţadavek, nahlásí se základní rozměry  

a podmínky v jakých budou kryty pouţívány a firma následně sama vytvoří optimální řešení. 

 Při návrhu bylo vycházeno ze základních tvarů teleskopických krytů, které se 

pouţívají Obr. 92). Byl zvolen základní rovný tvar, jelikoţ není nutné, aby se třísky sunuly po 

šikmé ploše. 

 

Obr. 92) Základní tvary teleskopických krytů [76] 

Teleskopický kryt Obr. 93) je vybaven stěračem, který zabraňuje vniknutí nečistot 

mezi ostatní kryty. Dále je součástí také tlumič rázů. Plechy jsou z tloušťky 2 mm a poslední 

kryt, který je připojen ke stojanu portálu, je nášlapný. 

a) b) 

Obr. 93) Teleskopický kryt: a) Staţený (první kryt je nášlapný), b) Roztaţený 
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5.6.7 Další konstrukční uzly 

Ke kompletnímu návrhu osy by měli ještě patřit následující prvky, které jsou zde uvedeny. 

Mazání 

 Pro správnou a dlouhodobou funkci je nutné mazat pohyblivé členy. Jedná se  

o vozíky, které se pohybují po kolejnicích a také ozubený hřeben s pastorkem. Vozíky jsou 

mazány olejem, který je do jednotlivých vozíků rozveden centrálním mazáním. To je moţné 

vidět na Obr. 94)a), kde je vymodelováno zjednodušené schéma mazacího systému. Pastorek 

s hřebenem je mazán pomocí mazacího pastorku od firmy Atlanta. Celý mazací systém je 

uloţen v pojezdovém vozíku, na který jsou přišroubovány vozíky, motory s převodovkami  

a stojan portálu Obr. 94)b). 

a) b) 

Obr. 94) Mazání pohyblivých komponent: a) Mazací systém, b) Uloţení mazacího 

systému 

Koncové dorazy 

Aby nedošlo k poškození komponent osy, způsobené přejetím maximálního zdvihu, 

pouţívají se koncové senzory k nastavení elektronického dorazu. Pokud je osa v koncové 

poloze, pak pomocí elektroniky by mělo dojít k jejímu zastavení a zamezení dalšího pohybu. 

V případě selhání elektroniky a přejetí maximálního zdvihu, by před destrukcí komponent měl 

dalšímu pohybu zamezit pevný mechanický doraz. 

Rozvod médií 

Pro rozvod médií byl uvaţován energetický řetěz Obr. 95). Byl zvolen řetěz pro 

vysoká zatíţení a dlouhé pojezdy E4.1 od firmy Igus [77]. Řetěz je pevným koncem 

připevněn k loţi stroje a pohyblivým koncem k pojezdovému vozíku. 

 

 

Obr. 95) Energetický nosič: a) Typ E4.1 od firmy Igus, b) Uloţení řetězu v loţi stroje 
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5.7 Kompletní sestavení všech komponent a jejich vizualizace 

Modely lineární osy, byly vytvořeny v CAD softwaru Inventor Professional. 

 

Obr. 96) Model kompletní lineární osy X 

Obrázky Obr. 96) a Obr. 97) zobrazují kompletní lineární osu včetně krytování. Na  

Obr. 98) a Obr. 99) jsou popsány jednotlivé prvky osy. Na Obr. 100) je zobrazen pohled 

uvnitř osy. 

 

Obr. 97) Zobrazení zdvihu osy 
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Obr. 98) Popis jednotlivých částí osy - 1  

 

Obr. 99) Popis jednotlivých částí osy - 2  

 

Obr. 100) Detailní pohled uvnitř osy 
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6 ZHODNOCENÍ A DISKUZE 

Výsledkem diplomové práce je konstrukční řešení lineární osy pro portálové obráběcí 

centrum TOS FRU. Při návrhu konstrukčních prvků osy, bylo důleţité znát jejich 

problematiku a mít základní přehled o firmách, které se výrobou těchto komponent zabývají. 

Při návrhu osy se vycházelo ze studia podobných těţkých strojů strojů a na základě těchto 

poznatků byly vytvořeny varianty řešení. Dále bylo posouzeno, zda je na danou aplikaci 

vhodnější kuličkový šroub nebo ozubený hřeben s pastorkem. Kvůli velké hmotnosti stroje  

mc = 25 000 kg a vyššímu zrychlení a = 2 m∙s-2
, by musel být pouţit kuličkový šroub  

o velkém průměru. Zde byl ovšem omezujícím parametrem průhyb šroubu a kritické otáčky. 

Délku kuličkového šroub při zdvihu h = 10 m by nebylo moţné navrhnout bez podpěr, coţ 

byl bezesporu hlavní důvod pro volbu jednoduššího řešení, a sice pouţití pastorku 

s hřebenem. Volba byla také posuzována pomocí předběţných výpočtů. Potvrdilo se, ţe 

z dynamického hlediska je nutný větší motor pro pohon kuličkovým šroubem, načeţ u pohonu 

pastorkem by stačily dva stejné motory s téměř polovičním momentem. Při uvaţování pohonu 

Master - Slave je samozřejmě předběţná volba pohonu násobena koeficientem, který tento 

moment zvýši a předimenzuje. Konečné rozhodnutí nastalo po vyhodnocení multikriteriální 

analýzou, kde bylo podle navolených kritérií zjištěno, ţe nejvhodnější variantou je pouţití 

ozubeného hřebene s pastorkem s motory uloţenými po stranách stojanu portálu. 

Při návrhu finálního řešení se jiţ postupovalo podle předběţným výpočtů, pouze se 

upravily a upřesnili parametry. Při návrhu komponent se postupovalo jednotlivě, ale bylo 

nutné vzít v úvahu i provázání mezi komponentami. Příkladem je volba motoru a převodovky 

od jiných výrobců, ale přesto je mezi nimi vzájemná kompatibilita. Ve finálním návrhu se 

také objevují prvky, které byly v práci řešeny pouze okrajově, jelikoţ jsou jiţ nad rámec 

zadání. Jedná se například o loţe, fixní kotevní elementy, náznak řešení mazacího systému 

nebo vyobrazení stojanu. Tyto části nelze správně a kompletně navrhnout, jelikoţ jsou vázány 

k celému stroji a k jejich navrhování by bylo nutné znát veškeré informace a poţadavky 

k návrhu celého stroje.  

Výsledek práce hodnotím kladně, avšak pro kompletní návrh osy, který by byl na 

úrovni konstruktéra v podniku, je nutné se zaměřit na problematiku mazání a veškeré 

elektroniky, která je nedílnou součástí stroje a zajišťuje správnou a spolehlivou funkci. 

Obtíţný úkol při kompletaci osy, by byla synchronizace motorů, které jsou umístěny na obou 

stojanech osy X. Správné naprogramování, by mělo zamezit kříţení osy. K dosaţení přesného 

chodu jsou na obou částech osy lineární odměřování, které přesně určí jejich absolutní 

vzdálenosti. V neposlední řadě je třeba se zmínit o bezpečnosti. U tohoto typu osy je jedinou 

moţnou ochranou před zraněním, krytování veškerých pohyblivých částí, coţ je provedeno 

krytováním osy. Další ochranu by jiţ museli zajišťovat kryty kolem celého stroje. 

 

  



 

94 

 

 

 

 

 



 

95 

 

7 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vypracovat konstrukční návrh lineární osy pro těţký obráběcí 

stroj. Úkolem bylo zpracovat rešerši v oblasti lineárních os, vypracovat návrhy různých 

variant a na základě vhodných kritérií, zvolit optimální provedení. Dalším úkolem bylo 

vytvořit 3D CAD model a zpracovat základní výkresovou dokumentaci. 

V první části práce byly rozebrány hlavní znaky těţkých obráběcích strojů a popsáno 

základní rozdělení typů těţkých strojů. U kaţdého typu byl uveden tuzemský a zahraniční 

výrobce. 

Další kapitola rozebírala základní konstrukční prvky, ze kterých se skládá lineární osa. 

Pro pohon posuvu lineární osy se nejběţněji pouţívají synchronní servomotory. Jako převod 

rotačního pohybu na přímočarý lze vyuţít kuličkový šroub, ozubený hřeben a pastorek, 

případně lze pouţít šnek s hřebenem. Variantou je taky pouţití lineárního motoru. Dále se 

v kapitole uvádí základní rozdělení typů vedení, typy odměřování polohy, krytování, přívod 

médií a mazání. U všech komponent jsou popsány jejich výhody a nevýhody a stručné 

charakteristiky. Většina prvků osy jsou nakupované komponenty, proto bylo nezbytné při 

jejich volbě mít základní přehled o trhu. Kaţdý podnik totiţ nabízí své vlastní know - how  

a pro konstruktéra je nezbytné, aby se v takových specializovaných firmách orientoval. 

Poslední částí práce byl konstrukční návrh lineární osy. Realizace osy proběhla pro 

portálové obráběcí centrum TOS FRU od firmy TOS Kuřim a jednalo se o osu X, která 

pohybuje portálem. V závislosti na rešeršní části, byly navrţeny konstrukční varianty, ve 

kterých se uvaţovalo s kuličkovým šroubem nebo s pastorkem a ozubeným hřebenem. 

Následná podkapitola se zabývala problematikou právě uvaţovaných typů převodu pohybu  

a jejich omezujících parametrů. Dále byly provedeny předběţné výpočty pro jednu variantu 

s kuličkovým šroubem a variantu s pastorkem. Konečné řešení vyplynulo z analýzy, která 

podle zvolených kritérií zhodnotila navrţené varianty, z nichţ se finální řešením stala varianta 

s pastorkem a hřebenem umístěným uprostřed loţe. Řešení zahrnovalo výpočet vhodného 

motoru, ozubeného hřebenu, převodovky a vedení. Okrajově byl řešen návrh krytování, 

odměřování, mazání a přívod médií. Pro komplexnější návrh lze řešit konstrukční návrh více 

do hloubky, to jiţ však vyţaduje tým konstruktérů, jelikoţ problematika některých prvků je 

obsáhlá. Konečné řešení bylo vizuálně zobrazeno ve 3D modelu a byly popsány jednotlivé 

prvky stroje. 

Pokud bych měl zhodnotit výsledek své diplomové práce, tak všechny zadané cíle 

byly splněny. Návrhy byly konzultovány a probírány s vedoucím, aby bylo výsledné řešení 

z praktického hlediska realizovatelné a schopné plnit svou funkci. 
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9 SEZNAM ZKRATEK, SYMBOLŮ, OBRÁZKŮ A 

TABULEK 

9.1 Seznam pouţitých symbolů 

𝐶𝑎  Dynamická únosnost kuličkového šroubu [N] 

𝐶𝑑𝑦𝑛  Dynamická únosnost lineárních vozíků [N] 

𝐶𝑜  Statická únosnost lineárních vozíků [N] 

𝐹11 Síla od rychloposuvu [N] 

𝐹22 Síla od hrubování [N] 

𝐹33 Síla od dokončování [N] 

𝐹44 Síla od jiných operací [N] 

𝐹𝐴 Reakční síla v bodě A [N] 

𝐹𝐵  Reakční síla v bodě B [N] 

𝐹𝑎1 Vnitřní axiální zatíţení od rychloposuvu [N] 

𝐹𝑎2 Vnitřní axiální zatíţení od hrubování [N] 

𝐹𝑎3 Vnitřní axiální zatíţení od dokončování [N] 

𝐹𝑎4 Vnitřní axiální zatíţení od jiných operací [N] 

𝐹𝑎𝑥  Síla při rychloposuvu [N] 

𝐹𝑐  Posuvová síla na osu X pro jeden stojan portálu [N] 

𝐹𝑘𝑟  Kritická zatěţující axiální síla [N] 

𝐹𝑘𝑟  Kritická zatěţující axiální síla [N] 

𝐹𝑚  Střední vnitřní axiální zatíţení kuličkového šroubu [N] 

𝐹𝑚𝑎𝑥  Maximální axiální zatěţující síla [N] 

𝐹𝑚𝑎𝑥  Maximální axiální zatěţující síla [N] 

𝐹𝑝  Síla od portálu [N] 

𝐹𝑝ř𝑒𝑑  Standardní předepínací síla [N] 

𝐹𝑡𝑣  Třecí síla ve vedení [N] 

𝐹𝑢 ,𝑡𝑎𝑏  Zatíţení ozubeného hřebene [N] 

𝐹𝑢  Zatěţující síla od jednoho pastorku [N] 

𝐹𝑣 Síla od vřeteníku [N] 

𝐹𝑧  Zatěţující síla XYZ [N] 

𝐹𝑧𝑝  Zatěţující síla od obrábění na jednu část portálu [N] 

𝐺𝑖  Geometrický průměr  [-] 

𝐽1 Moment setrvačnosti pastorku [kg∙m2
] 

𝐽𝑚 ,𝑝  Moment setrvačnosti posuvných hmot [kg∙m2
] 

𝐽𝑚  Moment setrvačnosti posuvných hmot [kg∙m2
] 

𝐽𝑚𝑜𝑡 ,𝑝  Moment setrvačnosti motoru  [kg∙m2
] 

𝐽𝑚𝑜𝑡  Moment setrvačnosti motoru [kg∙m2
] 

𝐽𝑝 ,𝑝  Moment setrvačnosti převodovky  [kg∙m2
] 
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𝐽𝑝  Moment setrvačnosti převodovky [kg∙m2
] 

𝐽𝑟𝑚 ,𝑝  Celkový moment setrvačnosti redukovaný na hřídel motoru [kg∙m2
] 

𝐽𝑟𝑚  Celkový moment setrvačnosti redukovaný na hřídel motoru [kg∙m2
] 

𝐽𝑠 Moment setrvačnosti šroubu [kg∙m2
] 

𝐽𝑠𝑝  Moment setrvačnosti spojky [kg∙m2
] 

𝐾𝐴 Zatěţovací faktor [-] 

𝐾𝑣 Součinitel vnitřních dynamických sil [-] 

𝐿10  Trvanlivost šroubu v otáčkách [ot] 

𝐿  Trvanlivost šroubu v hodinách [h] 

𝐿  Ţivotnost vozíku v hodinách [h] 

𝐿𝐾𝐻𝐵  Lineární faktor rozloţení zatíţení [-] 

𝐿𝑗  Jmenovitá ţivotnost vozíku [km] 

𝑀2𝐵 Maximální dovolený moment na převodovce [N∙m] 

𝑀𝐷,𝑀𝑆  Moment z dynamického hlediska pro Master a Slave motor [N∙m] 

𝑀𝐺  Moment pasivních odporů [N∙m] 

𝑀𝐺𝑇 ,𝑝  Moment od přesouvaných hmot [N∙m] 

𝑀𝐺𝑇  Moment od přesouvaných hmot [N∙m] 

𝑀𝐺𝑝  Moment pasivních odporů [N∙m] 

𝑀𝐾Š𝑀  Moment na kuličkovém šroubu [N∙m] 

𝑀𝑆,𝑀𝑆  Moment ze statického hlediska pro motory Master a Slave [N∙m] 

𝑀𝑚𝑑𝑦𝑛 ,𝑝  Moment motoru podle dynamického hlediska [N∙m] 

𝑀𝑚𝑑𝑦𝑛  Moment motoru podle dynamického hlediska [N∙m] 

𝑀𝑚𝑠𝑡 ,𝑝  Moment motoru podle statického hlediska  [N∙m] 

𝑀𝑚𝑠𝑡  Moment motoru podle statického hlediska [N∙m] 

𝑀𝑛𝑎𝑣𝑟  Návrhový moment motoru pro kuličkový šroub [N∙m] 

𝑀𝑣𝑝 Moment vystupující z převodovky [N∙m] 

𝑀𝑧𝑑𝑟𝑚 ,𝑝  Celkový moment zátěţe redukovaný na hřídel motoru [N∙m] 

𝑀𝑧𝑑𝑟𝑚  Celkový moment zátěţe redukovaný na hřídel motoru [N∙m] 

𝑃1𝑥 ,𝑘  ÷ 𝑃4𝑥 ,𝑘  Zatíţení vozíků při rychloposuvu - konstantní rychlost [N] 

𝑃1𝑥 ,𝑧𝑝 ÷ 𝑃3𝑥 ,𝑧𝑝  Zatíţení vozíků při rychloposuvu - zpomalení [N] 

𝑃1𝑥 ,𝑧𝑟 ÷ 𝑃3𝑥 ,𝑧𝑟  Zatíţení vozíků při rychloposuvu - zrychlení [N] 

𝑃1𝑦 ,𝐶𝑒 ÷ 𝑃4𝑦 ,𝐶𝑒  Zatíţení vozíků při obrábění ve vodorovném směru celkem [N] 

𝑃1𝑦 ,𝑇 ÷ 𝑃4𝑦 ,𝑇  Zatíţení vozíků při obrábění ve vodorovném směru kolmo [N] 

𝑃1𝑦 ÷ 𝑃4𝑦  Zatíţení vozíků při obrábění ve vodorovném směru v ose [N] 

𝑃1𝑧 ÷ 𝑃4𝑧  Zatíţení vozíků při obrábění ve svislém směru nahoru [N] 

𝑃𝑀𝑆  Poţadovaný výkon motoru pro pastorek [kW] 

𝑃𝑚  Ekvivalentní zatíţení [N] 

𝑃𝑚𝑎𝑥  Největší zatíţení působící na vozík [N] 

𝑃𝑛𝑎𝑣𝑟  Návrhový výkon motoru pro kuličkový šroub [kW] 

𝑄𝐼𝑆𝑂  Stupeň přesnosti [-] 

𝑅𝑆 Tuhost hřídele [N∙μm
-1

] 
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𝑆𝐵 Bezpečnostní faktor [-] 

𝑉𝑖  Váha kritérií  [-] 

𝑊𝑚  Zatíţení jedné části portálu [N] 

𝑎1 Vzdálenost od středu v ose Y [m] 

𝑏1 Vzdálenost od středu v ose X [m] 

𝑐1 Vzdálenost středů vozíků v ose Y [m] 

𝑑1 Vzdálenost středů vozíků v ose X [m] 

𝑑𝑝 Roztečný průměr pastorku [m] 

𝑑𝑝𝑤  Roztečný průměr [m] 

𝑑𝑤  Průměr kuličky [m] 

𝑓1 Součinitel tření - valivé vedení [-] 

𝑓2 Součinitel tření v kuličkovém šroubu [-] 

𝑓  Faktor tvrdosti [-] 

𝑓𝑆𝐿  Statická konstrukční bezpečnost [-] 

𝑓𝑛  Součinitel dle typu uloţení [-] 

𝑓𝑛  Koeficient dle typu uloţení šroubu [-] 

𝑓𝑛𝑝  Faktor ţivotnosti [-] 

𝑓𝑡  Faktor teploty [-] 

𝑓𝑣 Součinitel dle typu uloţení [-] 

𝑓𝑣 Koeficient dle typu uloţení šroubu [-] 

𝑓𝑤  Faktor zatíţení [-] 

𝑖1 Převodový poměr vloţeného převodu [-] 

𝑖𝑝 ,𝑝  Převodový poměr převodovky [-] 

𝑖𝑝,𝑝ř𝑒𝑑 Výpočtový převodový poměr  [-] 

𝑖𝑝  Převodový poměr vloţené převodovky [-] 

𝑘𝑜𝑡  Bezpečnost kritických otáček [-] 

𝑘𝑣𝑧  Bezpečnost proti vzpěru [-] 

𝑙1 Vzdálenost od pohybové síly ke středu vozíku [m] 

𝑙2𝑝  Délka nepodepřené části šroubu s pouţitím dvou podpěr [m] 

𝑙3 Vzdálenost od středu k zatěţující síle [m] 

𝑙𝐾Š𝑀  Délka kuličkového šroubu [m] 

𝑙𝑎  Nepodepřená délka šroubu [m] 

𝑙𝑚𝑎𝑡  Délka matice [m] 

𝑚1 Zatíţení na jednu stranu osy s vřeteníkem v krajní poloze [kg] 

𝑚1 ,𝑝 Upřesněná hmotnost jedné části portálu [kg] 

𝑚𝑚𝑝𝑎  Hmotnost pastorku [kg] 

𝑚𝑝  Hmotnost portálu  [kg] 

𝑚𝑝𝑎  Modul pastorku [mm] 

𝑚𝑠 Hmotnost hřídele [kg] 

𝑚𝑣 Hmotnost vřeteníku [kg] 

𝑛11 Otáčky kuličkového šroubu při rychloposuvu [ot∙min
-1

] 
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𝑛22  Otáčky kuličkového šroubu při hrubování [ot∙min
-1

] 

𝑛33  Otáčky kuličkového šroubu při dokončování [ot∙min
-1

] 

𝑛44  Otáčky kuličkového šroubu při jiných operacích [ot∙min
-1

] 

𝑛𝑘𝑟  Kritické otáčky [ot∙min
-1

] 

𝑛𝑘𝑟  Kritické otáčky kuličkového šroubu [ot∙min
-1

] 

𝑛𝑚  Střední otáčky šroubu [ot∙min
-1

] 

𝑛𝑚𝑎𝑥  Maximální dovolené otáčky [ot∙min
-1

] 

𝑛𝑚𝑎𝑥  Maximální dovolené otáčky  [ot∙min
-1

] 

𝑛𝑚𝑎𝑥𝑟𝑦𝑐 𝑙 Maximální dovolené při rychloposuvu [ot∙min
-1

] 

𝑛𝑚𝑜𝑡  Otáčky motoru pro kuličkový šroub [ot∙min
-1

] 

𝑛𝑚𝑝  Otáčky motoru pro pohon ozubeným pastorkem [ot∙min
-1

] 

𝑛𝑝𝑚𝑎𝑥 Maximální otáčky pastorku [ot∙min
-1

] 

𝑞11 Doba zátěţe při rychloposuvu [%] 

𝑞22  Doba zátěţe při hrubování [%] 

𝑞33  Doba zátěţe při dokončování [%] 

𝑞44  Doba zátěţe při jiných operacích [%] 

𝑟𝑝 Poloměr pastorku [m] 

𝑠𝑖  Velikost deskriptoru [-] 

𝑡1 Čas zrychlení [s] 

𝑡3 Čas zpomalení [s] 

𝑣11  Velikost posuvu při rychloposuvu [mm∙min
-1

] 

𝑣22  Velikost posuvu při hrubování [mm∙min
-1

] 

𝑣33  Velikost posuvu při dokončování [mm∙min
-1

] 

𝑣44  Velikost posuvu při jiných operacích [mm∙min
-1

] 

𝑣𝑚  Střední velikost posuvu [m∙min
-1

] 

𝑣𝑚𝑎𝑥 ,𝑜  Maximální obvodová rychlost na roztečné kruţnici [m∙s-1
] 

𝑣𝑜  Obvodová rychlost pastorku [m∙s-1
] 

𝑣𝑟𝑦𝑐   Rychloposuv stroje [mm∙min
-1

] 

𝑥1 Vzdálenost ke vřeteníku v krajní poloze [m] 

𝑥2 Vzdálenost na střed příčníku [m] 

𝑥𝑐  Vzdálenost na středy stojanů portálu [m] 

𝑦𝐷𝑂𝑉  Dovolený průhyb [μm] 

𝑧𝑢  Počet nezatíţených kuliček [-] 

𝛼𝑣 Úhel stoupání vedení [°] 

𝜀𝑚 ,𝑝  Úhlové zrychlení motoru pastorku [rad∙s-2
] 

𝜀𝑚  Úhlové zrychlení motoru pro šroub [rad∙s-2
] 

𝜀𝑝  Úhlové zrychlení pastorku  [rad∙s-2
] 

𝜀𝑠  Úhlové zrychlení šroubu [rad∙s-2
] 

𝜂
𝑐,𝑝

 Celková účinnost pro ozubený pastorek [-] 

𝜂𝑐  Celková účinnost pro kuličkový šroub [-] 

𝜂𝑙  Účinnost loţisek [-] 
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𝜂𝑝  Účinnost převodovky [-] 

𝜂𝑝𝑝  Účinnost převodovky [-] 

𝜂𝑠  Účinnost kuličkového šroubu [-] 

𝜂𝑣 Účinnost vedení - valivé [-] 

𝜂𝑣 Účinnost vedení - valivé [-] 

𝜂𝑣𝑝  Účinnost vloţeného převodu [-] 

𝜂𝑣𝑝𝑝  Účinnost vloţeného převodu [-] 

𝜌𝑜𝑐𝑒𝑙𝑖  Hustota oceli [kg∙m-3
] 

 Délka zdvihu v ose X [m] 

𝐴 Proměnná A [-] 

𝐵 Proměnná B [-] 

𝐿 Ţivotnost [h] 

𝑃 Poţadovaný výkon motoru pro kuličkový šroub [kW] 

𝑎 Zrychlení [m∙s-2
] 

𝑑 Jmenovitý průměr šroubu [m] 

𝑑 Vnější průměr kuličkového šroubu [m] 

𝑓 Frekvence kmitání hřídele [Hz] 

𝑔 Gravitační zrychlení [m∙s-2
] 

𝑖 Počet pracovních závitů v matici [-] 

𝑛 Otáčky kuličkového šroubu [ot∙min
-1

] 

𝑜 Obvod pastorku [m] 

𝑝 Stoupání šroubu [m] 

𝑡 Čas rozběhu a doběhu [s] 

𝑣 Rychlost posuvu [mm∙min
-1

] 

𝑦 Skutečný průhyb hřídele [μm] 

𝑧 Počet zubů pastorku [-] 

𝛼 Úhel dosedu kuličky [°] 

𝛽 Úhel sklonu zubů pastorku [°] 

𝜋 Ludolfovo číslo [-] 
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10 SEZNAM PŘÍLOH 

Elektronické přílohy 

 3D Modely - ve formě step 

 Konstrukční výpočty (předběţné návrhy a finální varianta) - v programu MathCad 

 Výkresová dokumentace - ve formě pdf 

 Vícekriteriální analýza, porovnávací výpočty - v programu Microsoft Excel 

CD 

 Hlavní dokument 

 Všechny elektronické přílohy 

Volně vloţené přílohy 

 Lineární osa X - 1  Výkres sestavy  01 - 00 - List 1 

 Lineární osa X - 1  Výkres sestavy  01 - 00 - List 2 

 Lineární osa X - 1  Seznam poloţek  01 - 00 - List 1 

 Lineární osa X - 1  Seznam poloţek  01 - 00 - List 2 

 Lineární osa X - 1  Seznam poloţek  01 - 00 - List 3 

 Konzola krytů 1  Výkres svarku   01 - 01 

 Pásovina pro kryt  Výkres součásti  01 - 01/01 

 Podpěra konzoly  Výkres součásti  01 - 01/02 

 Spojovací pásovina  Výkres součásti  01 - 01/03 

 Polohovací plotna  Výkres součásti  01 - 02/01 

 Koncový kryt   Výkres součásti  01 - 05/01 

 


