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ABSTRAKT 

Práce se zabývá problémem paletizace pro těžké obrobky u frézovacích multifunkčních 

obráběcích center. Cílem práce je navrhnout vhodný způsob paletizace obrobku pro navržený 

obráběcí stroj. V první části práce je návrh obráběcího stroje s parametry, které jsou zvoleny na 

základě provedené analýzy trhu. Druhá části práce se zabývá detailním návrhem paletizace 

skládající se z analýzy trhu, návrhem systému paletizace a konstrukcí výměníku palet. 

Navržená konstrukce výměníku je dimenzována pomocí jak analytických výpočtů, tak i 

výpočtu v MKP. Výsledný systém paletizace umožňuje automatickou výměnu dvacetitunového 

obrobku včetně palety mezi dvěma odkládacími místy.   

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with palletization of heavy workpieces that are used by multi-purpose 

machining centers. The final outcome introduces a suitable option for palletization heavy 

workpieces of multi-purpose machining centers. In the first part of the thesis is draft of 

machining centers with parameters which were chosen by exploration of market for selecting 

suitable solution. The second part of thesis is dealing with a detailed draft palletization made 

by parts of exploration of market then design palletization system and design pallet changer. 

The designed construction of pallet changer is dimensioned with help of analytical calculating 

methods and numerical simulations methods. Outcome palletization system allows automatic 

change of twenty tons workpieces including pallet between two storage places.  
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1 ÚVOD 

Aktuální doba klade ve strojírenském průmyslu důraz na kvalitu, rychlost a spolehlivost. Proto 

jsou konstruktéři nuceni vyvíjet stále modernější koncepce obráběcích strojů, které vyhoví 

požadavkům zákazníků.   

Multifunkční CNC obráběcí centra se vyvíjí několik let. Jedním z velkých přínosů byla 

nová koncepce stroje české firmy Kovosvit MAS ze Sezimova Ústí. Firma přišla na trh se stroji 

MCSY 50 A a MCSY80A, které předběhly dobu a staly se stavebním kamenem pro budoucí 

multifunkční stroje. To vše již roku 1983. Průlomová pak byla multifunkční CNC obráběcí 

centra, která jsou na rozdíl od klasických CNC obráběcích strojů schopna využívat různých 

obráběcích technologií na jednom stroji. To umožnilo výrobcům na poli strojírenství zkrácení 

obráběcích časů a zároveň se posunula hranice kvality a spolehlivosti. Třeba díky obrábění 

různými technologickými operacemi na jedno upnutí obrobku.  

Tato práce se zabývá návrhem nové koncepce frézovacího multifunkčního obráběcího 

centra s vodorovnou osou vřetene. Jelikož se jedná o rozsáhlou komplexní práci, je zpracována  

čtyřčlenným týmem, kde každý řeší jednu ze čtyř problematik (soustava vřetena – Ľubomír 

Vazovan, automatická výměna nástrojů – Ján Rapčan, polohování náklápěcí hlavy – Martin 

Grepl a paletizace – Tomáš Hynšt). Cílem práce je vytvořit návrh stroje a porovnat ho se 

současnými stroji na trhu z technického i ekonomického hlediska.
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2 MULTIFUNKČNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA 

 Multifunkční obráběcí centra jsou uzpůsobena pro obrábění obrobků více technologiemi 

třískového obrábění, mezi které patří například soustružení, frézování a vrtání. Stroj musí být 

vybaven dostatečnou kinematickou adaptabilitou pro pohyb obrobku a nástroje. Pro plynulou 

změnu technologií je stroj vybaven odpovídajícím řídícím systémem umožňující práci 

v automatickém režimu dále s prvky inteligence, prvky diagnostiky a měření. Pro optimalizaci 

vyrobitelnosti a zkrácení časů pro výměnu nástroje a obrobku, mohou být stroje vybaveny 

automatickou výměnou nástroje a obrobku. Na Obr. 1)můžeme vidět rozdělení multifunkčních 

obráběcích strojů a typy kinematických uspořádání pro každou kategorii. [1] 

 

Obr. 1) Základní rozdělení multifunkčních obráběcích strojů [1] 

2.1 Frézovací multifunkční obráběcí centra 

Frézovací multifunkční obráběcí centra dosahují téměř stejného využitelného výkonu pro různé 

technologie třískového obrábění. Nejčastěji se jedná o soustružnické a frézovací technologie. 

Proto může být multifunkční centrum náhradou za dvě obráběcí centra, která jsou určená pro 

různé technologie obrábění. Docílíme tak obrábění na jedno upnutí obrobku za použití více 

technologických operací. Tímto lze docílit vyšší přesnosti obrábění a minimalizace ztrátových 

časů během manipulace s obrobkem. [1] 

Multifunkční obráběcí stroje

Frézovací

S pohyblivým stojanem

S nepohyblivým stojanem

Portálové

Soustružnické

Šikmé lože

Lineární pohyb nástroje

Semimultifunkční

S pohyblivým stojanem

S nepohyblivým stojanem

Portálové



 

20 

 

Frézovací multifunkční obráběcí centra mají odvozené konstrukce od frézovacích 

obráběcích center, které jsou doplněny otočným stolem pro soustružnické operace a naklápěcí 

hlavou pro zvýšení kinematické adaptability.  

Stroje se dají rozdělit do tří skupin:  

• s nepohyblivým stojanem,  

• s pohyblivým stojanem, 

• portálové. 

Na Obr. 2) jsou schematicky znázorněny varianty frézovacích multifunkčních obráběcích 

center. [1] [50] 

 

 

    

a) Pevný stojan b) Pohyblivý 

stojan 

c) Horní gantry d) Spodní gantry 

Obr. 2)  Rozdělení frézovacích multifunkčních center 

2.2 Soustružnická multifunkční obráběcí centra 

Soustružnická obráběcí centra mají podobnou kinematiku jako frézovací centra, která naplňují 

rostoucí požadavek zákazníků po přesnějším obrábění na jedno upnutí obrobku za kratší čas. 

Stroj musí umožňovat: 

• automatickou výměnu nástrojů, 

• automatickou výměnu obrobků, 

• více technologických operací, 

• režim automatického cyklu (popř. bez obsluhy). 

 

Soustružnická multifunkční centra se dnes nabízí především se šikmým ložem nebo s 

lineárním pohybem nástroje, kdy jsou proti sobě dvě vřetena nebo vřeteno a koník Obr. 3). 

Provedení se šikmým ložem obsahuje revolverové hlavy a nejčastěji dvě proti sobě směřovaná 

vřetena. Navíc se u této varianty vyskytuje naklápěcí B hlava (otáčení kolem osy Y).  

Provedení s lineárním pohybem nástroje v osách x, y, z, se vyrábí především ve dvou typech 

koncepcí. Hlavní rozdíl mezi těmito koncepcemi tvoří konstrukce vřeteníku. Ten může být 

konstruován tak, že se pohybuje zároveň se stojanem nebo mu k výsuvu pomáhá smykadlo. V 

tomto případě je pak stroj koncipován do takzvané “box in box” konstrukce. Součástí této 

varianty je naklápěcí otočná B hlava. Díky ní je možné nastavit nástroj do žádaného úhlu. [1] 

[2] 
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Obr. 3)  Vlevo - vřeteno s koníkem proti sobě, vpravo - dvě vřetena proti sobě [3] 

 

2.3 Semimultifunkční obráběcí centra 

Tato obráběcí centra se stala mezistupněm mezi klasickými obráběcími centry a 

multifunkčními obráběcími centry. U semimultifunkčních frézovacích center se přidává k 

pohybovým osám soustružnický stůl a k soustružnickým centrům frézovací vřeteno. Výhoda 

těchto center spočívá v nižší ceně oproti multifunkčním centrům. Na druhou stranu, pokud 

zákazník vyžaduje náročnější operace, kde je potřeba za krátký čas využívat jak soustružení, 

tak frézování, pak je lepší variantou právě multifunkční obráběcí centrum. Podle kinematiky je 

můžeme rozlišit na centra: s pohyblivým stojanem, s nepohyblivým stojanem a v portálovém 

provedení.
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3   ANALÝZA TRHU  

Na trhu se pohybuje mnoho firem, které se zabývají vývojem, konstrukcí a výrobou frézovacích 

multifunkčních obráběcích center s vodorovnou osou vřetene, jenž jsou v provedení s pevným 

nebo pohyblivým stojanem. Účelem analýzy trhu je získání přehledu o současných dostupných 

strojích a návrhu velikosti obrobku navrhovaného stroje.  

Pro účel návrhu parametrů velikosti obráběného obrobku jsou sledovány zejména 

parametry jako velikost pracovního prostotu stroje, velikost maximálního průměru obrobku a 

od toho se odvíjející velikost otočné upínací desky a maximální hmotnost obrobku. Pro návrh 

dynamických parametrů navrhovaného stroje jsou sledovány parametry jako rychlost 

rychloposuvu jednotlivých os stroje, otáčky otočného upínacího stolu, výkon pohonu otočného 

stolu a u vřetene stroje otáčky a výkon.  

3.1 PAMA Speedmat HP/T 

Jedná se o multifunkční frézovací obráběcí centrum s pohyblivým stojanem. Stroj disponuje  

5-osou kinematikou se třemi lineárními osami X, Y, Z, otočným soustružnickým stolem a 

naklápěcí hlavou, kde naklápěcí hlava je umístěna na pohyblivém stojanu. Stroj má stejnou 

skladbu jako stroj Speedmat HP s otočným stolem a výsuvným vřeteníkem znázorněný  

na Obr. 5) a), kde je otočný stůl zaměněn za soustružnický stůl a výsuvný vřeteník za naklápěcí 

hlavu - zobrazeno na Obr. 4) b). Parametry stroje řady strojů Speedmat HP/T jsou uvedeny 

v Tab 1) . 

  
a) Speedmat HP b) Speedamt HP/T 

Obr. 4)  Speedmat HP/T od firmy PAMA [4] 
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Tab 1)  Tabulka parametrů typu stroje Speedmat HP1/T, HP2/T, HP3/T, HP5/T [4] 

Typ stroje: HP1/T HP2/T HP3/T HP5/T 

 Pracovní prostor 

X 2 000 mm 2 600 mm 3 000 mm 3 800 mm 

Y 2 000 mm 2 500 mm 2 500 mm 3 000 mm 

Z 2 000 mm 2 600 mm 2 600 mm 3 200 mm 

 Parametry posuvu lineárních os 

Rychloposuv - osa X 50 m/min 50 m/min 40 m/min 40 m/min 

Rychloposuv - osa Y a 

Z 

50 m/min 50 m/min 45 m/min 45 m/min 

 Parametry vřetene 

Maximální otáčky 4 500  – 12 000 ot/min 

Výkon 50  – 100 kW 

 Parametry otočného stolu 

Průměr upínací desky 1 250 mm 1 600 mm 2 000 mm 2 500 mm 

Maximální průměr 

obrobku 

2 000 mm 2 600 mm  3 000 mm 3 800 mm 

Maximální otáčky 320 ot/min 250 ot/min 200 ot/min 160 ot/min 

Nosnost 3 t 6 t 10 t 15 t 

3.2 PAMA SPEEDMAT VMT 

Druhé multifunkční frézovací obráběcí centrum od firmy PAMA má odlišnou koncepci stroje 

s pevným stojanem vyobrazen na Obr. 5). Stroj disponuje 5-osou kinematikou se třemi 

lineárními osami, kde jeden pohyb vykonává soustružnický rotační stůl ve směru osy x a další 

pohyb posuvný příčník ve směru osy z. Poslední lineární osa je umístěna pod naklápěcí hlavou. 

Zbylé dvě osy jsou rotační a jsou umístěny v rotačním soustružnickém stolu a v naklápěcí 

vřetenové hlavě. Parametry stroje jsou uvedeny v Tab 2)  

 

Obr. 5)  Speedmat VMT od firmy PAMA [4] 
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Tab 2)  Parametry stroje Speedmat VMT1/VMT2/VMT3 [4] 

Typ stroje: VMT1 VMT2 VMT3 

 Pracovní prostor 

X 1 700 mm 2 000 mm 2 700 mm 

Y 1 500 mm 2 000 mm 2 700 mm 

Z 1 300 mm 1 300 mm 1 700 mm 

 Parametry posuvu lineárních os 

Rychloposuv osa X 50 m/min 50 m/min 40 m/min 

Rychloposuv osa Y a Z 40 m/min  40 m/min 40 m/min 

 Parametry vřetene 

Maximální otáčky 6000/9000 ot/min 12 500 ot/min 

Výkon 65 kW 85 kW 

 Parametry otočného stolu 

Průměr upínací desky 1 250 mm 1 250 mm 2 200 mm 

Maximální otáčky 350 ot/min 350 ot/min 200 ot/min 

Nosnost 6 t 6 t 8 t 

3.3 SORALUCE FMT 

Toto multifunkční frézovací soustružnické centrum využívá koncepci s pohyblivým stojanem 

a upínací deskou s výřezem pro otočný stůl. Obráběcí stroj disponuje až šesti osami podle 

zvolené vřetenové naklápěcí hlavy, kde dva lineární pohyby vykonává pohyblivý stojan a jeden 

lineární pohyb je realizován výsuvným smykadlem viz Obr. 6). Parametry stroje jsou uvedeny 

v Tab 3) Rozšíření upínací plochy pomocí pevného upínacího stolu umožňuje obrábění větších 

nerotačních součástí. 

 

Obr. 6)  SORALUCE FMT 4000 [5] 
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Výrobce ke stroji dodává tři různé vřetenové hlavy podle nejčastěji používané 

technologie obrábění. Frézovací hlava Obr. 7)a) je určena pro frézovací operace, disponuje 

dvěma rotačními osami. Ortogonální hlava Obr. 7)b) primárně určena pro technologii 

frézovaní. Multifunkční hlava Obr. 7)c) má stejnou kinematiku jako univerzální hlava, ale je 

výrobcem doporučována pro frézovací a soustružnické operace. [5] 

   
a) Frézovací hlava b) Ortogonální hlava c) Univerzální hlava 

 

Obr. 7)  SORALUCE FTM 4000 vřetenové hlavy [5] 

Tab 3)  Tabulka parametrů SORALUCE FTM 4000 [5] 

 Pracovní prostor 

X, Y, Z X =4 000 mm, Y=1 800 mm, Z=1 300 mm 

Velikost pevné upínací desky 1 240 mm x 4 000 mm 

 Parametry posuvu lineárních os 

Osy Rychloposuv 

X 45 m/min 

Y a Z 35 m/min 

 Parametry vřetene 

Maximální otáčky 4 000 / 5 000 / 6 000 / 7 000 ot/min 

Výkon 43 kW 

 Parametry otočného stolu 

Průměr upínací desky 1 600 mm 

Nosnost otočné stolu 8 t 

Maximální otáčky 250 ot/min 

Výkon motoru 53 kW 
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3.4 REIDEN RX 

Řada strojů RX od firmy REIDEN využívá koncepci s pevným stojanem viz Obr. 8). Stroj 

disponuje 5-osou kinematikou, třemi lineárními osami, otočným stolem umožňujícím 

soustružení a naklápěcí vřetenovou hlavou. Vřetenová hlava má osu rotace umístěnou na 

zkosené ploše pod 45°, což umožnuje přestavení osy vřetene z horizontální do vertikální 

polohy. Parametry strojů řady RX jsou uvedeny v Tab 4) . 

 

Obr. 8)  REIDEN RX 12 [6] 

Rám stroje je vyroben z materiálu HYDROPOL®, který se skládá z betonu a ocelové 

konstrukce. Použitý materiál propůjčuje stroji dobré tlumící vlastnosti a dostatečnou tuhost 

konstrukce.     

Tab 4)  Parametry stroje REIDEN RX10, RX12 [6] 

Typ stroje: RX 10 RX 12 

 Pracovní prostor 

X 1 000 mm  1 300 mm 

Y 1 100 mm 1 450 mm 

Z 810 mm 1 000 mm 

 Parametry posuvu lineárních os 

Rychloposuv 60 m/min 50 m/min 

 Parametry vřetene 

Maximální otáčky 16 000 ot/min 12 000 ot/min 

Výkon 38 kW 84 kW 

 Parametry otočného stolu 

Průměr upínací desky 1 000 mm 1 200 mm 

Maximální otáčky 400 ot/min 400 ot/ min 

Nosnost 1,6 t 2,5 t 
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3.5 MAZAK INTEGREX eV 

Multifunkční frézovací soustružnická centra od firmy Mazak řady INTEGREX eV a 

INTEGREX e-RAMTEC disponují koncepcí s pevným stojanem zobrazeným na Obr. 9). Stroj 

je vybaven 5-osou kinematikou. Rozložení tří lineárních pohybů a rotačního stolu je totožné 

jako u předchozího řešení od firmy REIDEN. Stroj je vybaven naklápěcí vřetenovou hlavou.  

 

Obr. 9)  Schéma stroje řady INTEGREX e-V a e-RAMTEC (upravené pozadí obrázku) 

[7] 

Stroje řady e-RAMTEC obsahují rozšíření ve formě výsuvného smykadla pro hluboké 

soustružení vnitřního průměru nebo možnosti osazení frézovací hlavy pro obrábění těžko 

přístupných míst pomocí naklápěcí vřetenové hlavy zobrazeno na Obr. 10). Parametry strojů 

jsou uvedeny pouze pro řadu INTEGREX eV jsou uvedeny v Tab 5) . 

 

Obr. 10)  Detail pracovního prostoru stroje INTEGREX e-RAMTEC [7] 
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Tab 5)  MAZAK INTEGREX eV [7]  

Typ stroje: e-1250V/8 e-1600V/10S e-1850V/12 e-1850V/25S 

 Pracovní prostor 

X 1 875 mm 2 315 mm 3 055 mm 3 055 mm 

Y 1 250 mm 1 600 mm 1 850 mm 1 850 mm 

Z 1 345 mm 2 315 mm 1 800 mm 1 800 mm 

 Parametry posuvu lineárních os 

Rychloposuv 42 m/min 42 m/min 40 m/min X 20 m/min 

Y, Z 40 m/min 

 Parametry vřetene 

Maximální otáčky 10 000 ot/min 10 000 ot/min 10 000 ot/min 10 000 ot/min 

Výkon 37k W 37 kW 37 kW 37 kW 

 Parametry otočného stolu 

Průměr upínací 

desky 

1 000 mm 1 650 mm 1 850 mm 3 000 mm 

Maximální průměr 

obrobku 

1 450 mm 2 300 mm 2 350 mm 3 500 mm 

Maximální otáčky 500 ot/min 300 ot/min 250 ot/min (45 kW) 

Nosnost 2,7 t 5 t 7 t 15 t 

3.6 Zhodnocení koncepce stroje s pevným stojanem  

Z výše uvedené rešerše strojů Speedmat VMT od firmy PAMA, Integrex od firmy MAZAK a 

stroje řady RX od firmy Reiden využívají koncepci strojů s pevným stojanem. Základním 

prvkem této koncepce je pevný stojan, na němž je umístěn posuvný příčník s naklápěcí hlavou 

s vřeteníkem a posuvným rotačním stolem.  

 Pevný stojan pozitivně ovlivňuje tuhost celé konstrukce, ale zároveň zvyšuje celkovou 

hmotnost stroje. Pro obrábění velkých obrobků je nutno použít více materiálu na konstrukci 

stroje, což má větší nároky na zástavbový prostor než koncepce s pohyblivým stojanem.  

 Další důležitou částí je pohyblivý příčník stroje, který se pohybuje ve svislém směru. 

Příčník je uchycen ve vedení na bocích konstrukce. Z tohoto uchycení plyne nevýhoda ve formě 

průhybu ve svislém směru s extrémem ve středu příčníků. Průhyb je ovlivněn velikostí příčníku 

spjatou se vzdáleností mezi uchycením příčníku na vedení. 

Velkou výhodou této koncepce je, že nedisponuje výsuvným vřeteníkem s naklápěcí 

hlavou, kde je naklápěcí hlava s vřeteníkem umístěna na vedení příčníku.     

Použití posuvného rotačního stolu zde snižuje tuhost, zesložiťuje a prodražuje 

konstrukci. U velkých strojů s velkými obrobky také snižuje dynamiku stroje. 
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3.7 Zhodnocení koncepce stroje s pohyblivým stojanem 

V analýze trhu jsou uvedeny dva stroje Speedmat HP/T od firmy PAMA a stroj FMT  od firmy 

SORALUCE, které využívají koncepci s pohyblivým stojanem. 

Stroj Speedmat HP/T má koncepci s pohyblivým stojanem a pohyblivým rotačním stolem 

a naklápěcí hlavou s vřeteníkem. Využití pohyblivého stojanu snižuje celkovou hmotnost stroje 

a zmenšuje potřebný zástavbový prostor zejména pro velké obrobky. Nevýhodou je snížení 

tuhosti a složitost konstrukce. Použití posuvného rotačního stolu má stejné výhody a nevýhody 

jako u předešlé koncepce.  

Stroj FMT má také koncepci s pohyblivým stojanem, ale dále zde výrobce využívá 

výsuvný vřeteník s vřetenovou hlavou místo jedné lineární pohyblivé osy a pevný rotační stůl. 

Použití pohyblivého stojanu má zde stejné výhody a nevýhody, které byly popsaný v přechozím 

odstavci. Použití výsuvného vřeteníku s naklápěcí hlavou zlepšuje přístupnost k obráběcím 

plochám, zejména pokud se využije pro obrábění nerotačních součástí upnutých na rozšířeném 

pevném upínacím stolu. Nevýhodou je malá tuhost, velikost deformace ve svislém směru na 

konci, která se mění s velikostí vysunutí výsuvného vřeteníku a rozvibrování výsuvného 

vřeteníku při obrábění, což má za následek snížení kvality obrobeného povrchu.  

Použití pevného rotačního stolu zlepšuje dynamiku stroje u velkých obrobků, kde 

hmotnost obrobku neovlivňuje dynamiku jedné z lineárních pohybových os a zjednodušuje 

konstrukci oproti provedení s pohyblivým rotačním stolem. 
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4 SYSTÉMOVÝ ROZBOR PRÁCE 

Obrábací stroj zo systémového hľadiska musíme vždy chápať ako sústavu Stroj-Nástroj-

Obrobok. Na obrábací stroj sú kladené rôzne požiadavky z rôznych hľadísk ktoré sú znázornené 

na Obr. 11) 

 

Obr. 11) Požiadavky kladené na obrábací stroj [8] 

 

Z pohľadu konštrukčného riešenia procesu pri ktorom vzniká obrábací stroj je nutné aby 

konštruktér uvažoval nad nesledujúcimi faktormi (Obr.12) [8]: 

• Technické faktory vlastného rezného procesu trieskového obrábania 

• Legislatíva a normy pre daný typ stroja 

• Ekonomické hľadisko (náklady na vývoj a tvorbu) 

• Ekologická prevádzka a likvidácia po uplynutí technického života  

• Ľahká montáž a demontáž 

• Ľahký servis a údržba 

Ako je zrejme, jedná sa o veľkú množinu technických, ekonomických, ekologických 

a legislatívnych vplyvov, ktoré je nutné dodržiavať a rešpektovať. Každé zanedbanie 

niektorého s týchto faktorov vedie k veľkému množstvu neskorších problémov tak ako 

u výrobcu tak aj u užívatelia. 
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Obr. 12) Technické faktory ktoré majú vplyv na konštrukciu obrábacieho stroja [9] 

Na Obr. 13) je grafické znázornenie ďalších interakcii. Jedná sa o súhrn zistených médií, ktoré 

do stroja vstupujú a vystupujú. [9] 

 

 

                                                    Výrobní stroj 

 

 

Obr. 13) Vstupy a výstupy vo výrobnom stroji [9] 
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4.1 Problémová situácia 

Pri návrhu multifunkčného obrábacieho centra s horizontálnou osou vretena je dôležité vybrať 

správnu kinematiku, aby sa zabezpečila čo najväčšia presnosť a tuhosť pri obrábacích procesov. 

Čo najväčšia presnosť a tuhosť stroja patrí medzi najdôležitejšie požiadavky zákazníkov pri 

kúpe nového stroja. Správne zvolenou kinematikou stroja sme schopný dosiahnuť čo najlepších 

parametrov v oblasti presnosti a tuhosti multifunkčného obrábacieho centra. Ďalšou možnosťou 

pre zlepšenie parametrov je úprava topológie, použitých materiálov a úprava umiestnenia 

konštrukčných uzlov.   

4.2 Formulácia problému  

Prvotným a najdôležitejším výberom vo fázy návrhu je zvolenie vhodnej kinematiky pre 

multifunkčne obrábacie centrum s horizontálnou osou vretena. Po zvolení kinematiky sa 

dostávame k návrhovým konštrukčným riešeniam jednotlivých uzlov. V našom prípade sa 

jedná o sústavu vretena, polohovanie nástrojovej hlavy, paletizácia a automatická výmena 

nástrojov.    

4.3 Formulácia cieľov riešení  

Ciele diplomovej práce sú nasledujúce:  

• Výber kinematiky stroja 

• Návrh sústavy vretena 

• Návrh automatickej výmeny nástroja  

• Návrh polohovania nástrojovej hlavy  

• Návrh paletizácie  

• S tým spojené potrebné výpočty  

• Záver a odporučenie 
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4.4 Popis riešenia sústavy 

Praktická časť diplomovej práce sa zaoberá tvorbou 3D modelu a k nemu potrebných výpočtov 

pre multifunkčné obrábacie centrum s horizontálnou osou vretena. Vybraná kinematika 

s popisom elementárnych časti je na Obr. 14). Jedná sa o portálový obrábací stroj s dolným 

gantry, horizontálnym vretenom a otočným stolom.     

 

Obr. 14) Schéma obráběcího centra s popisem hlavních částí 
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5 NÁVRHY VARIANT KINEMATIKY STROJE 

5.1 Návrh parametrů stroje 

Dostupné stroje na trhu pokrývají svými parametry možnosti obrábět obrobky až do hmotnosti 

15 t včetně výměnné palety o maximálních rozměrech obrobků Ø 3 600 mm a výšce 3 000 mm. 

Porovnání maximálních parametrů je znázorněno v Tab 6) .  

Pro rozšíření nabídky strojů dostupných na trhu byla zvolena hmotnost obrobku s paletou 

na 20 t, s velikostí otočné upínací desky 2 600 mm, maximální výška obrobku je zvolena 2 500 

mm. Přehled s porovnáním parametrů strojů v Tab 6) Velikost pracovního prostoru, rychlost 

lineárních posuvů a otáčky otočného stolu budou navrhovány až podle vybrané konstrukční 

varianty stroje. 

Tab 6)  Srovnání maximálních parametrů analyzovaných strojů a navrhovaného stroji 

Ozn. 

stroje/ 

řady strojů 

S
P

E
E

D
M

A
T

 

H
P

 

S
P

E
E

D
M

A
T

 

V
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F
T

M
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0
0
0

 

R
X

 

IN
T

E
G

R
E

X
 

e-
V

 

N
av

rh
o
v
an

ý
 

st
ro

j 

Výrobce PAMA PAMA SORALUCE REIDEN MAZAK  

Hmotnost 

obrobku 

15 t 8 T 8 t 2,5 t 15 t 20 t 

Průměr 

upínací 

desky 

2 500 mm 2 200 mm 1 600 mm 1 200 

mm 

3000 mm 2 600 mm 

Průměr 

obrobku 

3 600 mm 2 200 mm 1 600 mm 1 200 

mm 

3 500 

mm 

2 600 mm 

Výška 

obrobku 

3 000 mm 1 700 mm 1 800 mm 1 450 

mm 

1 800 

mm 

2 500 mm 

 Pracovní prostor 

X 3 800 mm 2 700 mm 4 000 mm 1 300 

mm 

3 055 

mm 

 

Y 3 000 mm 2 700 mm 1 800 mm 1 450 

mm 

1 850 

mm 

 

Z 3 200 mm 1 700 mm 1 300 mm 1 000 

mm 

1 800 

mm 

 

 Parametry posuvu lineárních os 

Rychlopos

uv 

50 m/min 40 m/min 45 m/min 50 

m/min 

X 20 

m/min 

Y, Z 40 

m/min 

 

   



 

36 

 

5.2 Varianta 1 

Tato varianta je řešena pomocí koncepce stroje s pohyblivým stojanem, v němž je umístěn 

výsuvný vřeteník spolu s naklápěcí hlavou. Všechny lineární pohyby zde vykonává pohyblivý 

stojan s výsuvným vřeteníkem viz Obr. 15)a). Nevýhodou tohoto řešení je použití výsuvného 

vřeteníku umožňujícího výsuv alespoň do středu otočného stolu a náchylnost výsuvného 

vřeteníku k rozkmitaní pro soustružnické operace vlivem řezných sil. Výhodou zde je umístěný 

otočného stolu v základu stroje, což snižuje nároky na výkon pohonů pro lineární pohyby za 

předpokladu, že obráběná součást je těžší než celý pohybový stojan a na něm instalované 

součásti. Hmotnost obrobku zde ovlivňují pouze dynamické vlastnosti otočného 

soustružnického stolu. Přístup k rotačnímu stolu je zde možný ze 3 stran pro výměnu obrobku.  

Výhodou této navržené varianty je snadná rozšiřitelnost o další pracovní prostor. 

V navrženém případě se jedná o samostatný pevný upínací stůl viz Obr. 15)b). Pevný upínací 

stůl slouží pro upínání nerotačních součástí, které mají větší rozměry. Pro rozšíření stroje o 

pevný upínací stůl se zvětší u stroje rozsah posuvu a rozšíří se základ stroje pro zakomponování 

pevného upínacího stolu. Přístup k rotačnímu stolu je u tohoto řešení pouze ze 2 stran pro 

zabudování výměny obrobku.   

 

  

a) S rotačním stolem b) S rozšířením o pevný stůl 

Obr. 15) Varianta 1 – Pohyblivý stojan s výsuvným vřeteníkem  

(hnědá barva – základ stroje, šedá barva – rotační a pevný upínací stůl, červená barva – 

pohyblivý stojan, žlutá barva – výsuvný vřeteník, oranžová barva – vřeteník, černá barva – 

naklápěcí hlava, modré plochy – znázornění vedení) 
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5.3 Varianta 2 

Tato varianta má koncepci s pevným stojanem - viz Obr. 16)a), na kterém je umístěn pohyblivý 

příčník, na němž je posuvná naklápěcí hlava. Ve spodní čísti stroje je umístěn pohyblivý otočný 

stůl. Oproti první variantě je snahou vyhnout se použití výsuvného vřeteníku. Pohyb výsuvného 

vřeteníku zde nahrazuje pohyb rotačního stolu po lineárním vedení. Nevýhodou u velkých 

obrobků je značné zatížení lineárního vedení, při použití pohyblivého otočného stolu. Výhody 

varianty jsou v umístění naklápěcí hlavy s vřeteníkem na pohyblivém příčníku, který má větší 

tuhost než varianta 1 s výsuvným vřeteníkem a při soustružnických operací není tato konstrukce 

méně náchylná na rozkmitání. Vzhledem k uvažovaným velikostem obrobku, by byl použitý 

příčník značně velký. Musí se zde brát v potaz deformace ve svislém směru příčníků.  

Pro zlepší využitelnosti stroje je navržena varianta na Obr. 16)b), kde je rotační 

pohyblivý stůl rozšířen o část s pevným upínacím stolem za účelem obrábění větších 

nerotačních obrobků. Rozšíření pohyblivého stolu ještě více zvyšuje nároky na výkon pohonu 

u lineární osy a zatížení vedení osy. U obou variant je rotační stůl přístupný ze 3 stran pro 

výměnu obrobku.  

 

  

a) S rotačním pohyblivým stolem b) S rozšířením o pevný pohyblivý stůl 

Obr. 16) Varianta 2 – Pevný stojan s příčníkem 

(hnědá barva – základ stroje, šedá barva – rotační a pevný upínací stůl, červená barva – 

pohyblivý příčník, oranžová barva – vřeteník, černá barva – naklápěcí hlava, modré plochy – 

znázornění vedení) 
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5.4 Varianta 3 

Další navrženou variantou, která kombinuje předchozí varianty, je návrh stroje s pevným 

stojanem, výsuvným vřeteníkem a pohyblivým rotačním stolem na Obr. 17)a). V pevném 

stojanu je umístěn výsuvný vřeteník umožňující pohyb ve svislém směru. Pohyblivý otočný 

stůl je umístěn mimo pevný stojan, což snižuje množství materiálu použitého na konstrukci 

stroje oproti variantě 2 a, navíc oproti oběma předchozím variantám zlepšuje přístupnost 

k obrobku. K nevýhodám této varianty patří výsuvný vřeteník a pohyblivý otočný stůl.  

Výhodou je větší prostor pro výměnu obrobků.  

Pro lepší využitelnost stroje na obrábění nerotačních součástí je rozšířen pohyblivý 

otočný stůl o pevný upínací stůl na obou stranách, což je znázorněno na Obr. 17) b). Rozšíření 

zvyšuje nároky na výkon pohonů u lineární osy a zatížení na lineární vedení. Dále zamezilo 

přístupu pro automatickou výměnu obrobku z bočních stran. A aby bylo možné provést 

automatickou výměnu, je nutné do pohyblivého pevného stolu udělat výřez pro přístup k rotační 

části stolu. 

  

  

a) S rotačním stolem b) S rozšířením o pevný pohyblivý stůl 

Obr. 17) Varianta 3 – S pevným stojanem a výsuvným vřeteníkem 

(hnědá barva – základ stroje, šedá barva – rotační a pevný upínací stůl, žlutá barva – 

výsuvný vřeteník, oranžová barva – vřeteník, černá barva – naklápěcí hlava, modré plochy – 

znázornění vedení) 
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5.5 Varianta 4 

Varianta 4 na Obr. 18)a) využívá koncepce spodní gantry, která se používá u strojů se svislou 

osou vřetene, kde na pohyblivém stojanu je umístěn vně pohyblivý příčník s naklápěcí hlavou 

a vřeteníkem. V základu stroje je umístěn otočný stůl. Tato koncepce se snaží odstranit všechny 

předešlé problematické části stroje, jako jsou výsuvný vřeteník a pohyblivý rotační stůl. 

Použitím pohyblivého stojanu se snížilo potřebné množství materiálu na konstrukci stroje a 

umožnilo použití nepohyblivého rotačního stolu. Negativní dopad použití posuvného stojanu 

mělo dopad na snížení tuhosti stroje oproti variantě 2. Automatická výměna obrobku zde může 

být realizována ze přední nebo ze zadní části stroje.  

 Tato varianta je snadno rozšířitelná o další pracovní prostor. V tomto případě rozšíření 

o pevný upínací stůl s výřezem pro rotační upínací stůl – viz Obr. 18)b). Rozšířením o pevný 

upínací stůl přicházíme o jednu pozici pro automatickou výměnu obrobku.   

 

  

a) S rotačním stolem b) S rozšíření o pevný stůl 

Obr. 18) Varianta 4 – Spodní gantry s vnějším příčníkem 

(hnědá barva – základ stroje, šedá barva – rotační a pevný upínací stůl, červená barva – 

pohyblivý stojan, žlutá barva – posuvný příčník, oranžová barva – vřeteník, černá barva – 

naklápěcí hlava, modré plochy – znázornění vedení) 
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5.6 Varianta 5 

Poslední varianta řešená na Obr. 19)a)b) je podobná předchozí variantě 4. Rozdílné je zde 

vedení posuvného příčníku, které je realizováno uvnitř posuvného stojanu. Aby se dosáhlo 

stejné velikosti pracovního prostoru jako u předešlé varianty, je nutné celý pohyblivý stojan 

zvětšit. Naklápěcí hlava má omezení pohybu prostorem uvnitř pohyblivého stojanu. Celková 

konstrukce pohyblivého stojanu je značně složitější než u předchozí varianty.         

 

 
 

a) S rotačním stolem b) S rozšíření o pevný stůl 

Obr. 19) Varianta 5 – Spodní gantry s vnitřní příčníkem 

(hnědá barva – základ stroje, šedá barva – rotační a pevný upínací stůl, červená barva – 

pohyblivý stojan, žlutá barva – posuvný příčník, oranžová barva – vřeteník, černá barva – 

naklápěcí hlava, modré plochy – znázornění vedení) 
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5.7 Parametry pro výběr varianty kinematiky stroje  

Pro výběr varianty byly navrženy parametry uvedeny v Tab 7).Pro určení důležitosti jsou 

jednotlivé parametry mezi sebou porovnány v Tab 8) a jednotlivým parametrům v 0je přiřazena 

váha. Metoda výběru je založena metodě vícekriteriálního hodnocení variant PATTERN.  

Tab 7)  Tabulka parametrů pro výběr kinematiky stroje 

Parametr Název parametru Popis parametru 

P1 Přesnost Přesnost polohování jednotlivých os stroje  

P2 Tuhost Tuhost konstrukce stroje 

P3 Dynamika Rychlost a zrychlení pohybu os stroje 

P4 Hmotnost Celková váha stroje 

P5 Zástavbový prostor Velikost potřebného prostoru pro instalaci stroje 

P6 Cena Nákladnost konstrukce stroje 

P7 Variabilita obrábění Přístupnost ploch pro obrábění 

P8 Složitost konstrukce  

P9 Odvod třísek Řešení odvodu třísek z pracovního prostoru 

 

Tab 8)  Porovnání parametrů mezi sebou výběr kinematiky stroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 SUMA Pořadí 

P1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

P2  2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 

P3   3 3 3 6 7 3 3 5 5 

P4    4 5 6 7 8 9 1 9 

P5     5 6 7 8 9 2 8 

P6      6 7 6 6 6 4 

P7       7 7 7 7 3 

P8        8 9 3 7 

P9         9 4 6 
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Jednotlivým parametrům byla přiřazena váha důležitosti pomocí bodovací stupnice od 1 do 3, 

kdy 1 reprezentuje slabou závislost mezi parametry, 2 střední závislost a 3 silnou závislost. 

Výsledné váhy parametrů z 0jsou zobrazeny ve výsečovém grafu na  

Obr. 20). 

Tab 9)  Určení váhy parametrů pro výběr kinematiky stroje 

 

 

Obr. 20) Výsečový graf s relativní váhou parametrů pro výběr kinematiky stroje 

 

 

 

 P1 P2 P7 P6 P3 P9 P8 P5 P4 SUMA 
Relativní 

váha 

P1 3 3 1 3 1 1 2 1 2 17 19% 

P2 
 

3 1 2 2 1 3 1 3 16 18% 

P7 
  

3 2 1 1 3 1 2 13 15% 

P6 
   

3 1 1 3 2 2 12 14% 

P3 
    

3 1 2 1 2 9 10% 

P9 
     

3 2 1 1 7 8% 

P8 
      

3 1 2 6 7% 

P5 
       

3 2 5 6% 

P4 
        

3 3 3% 

      Celkový počet bodů 88 100% 
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5.8 Výběr varianty kinematiky stroje 

Pro určení nejlepší navržené varianty se pro každý parametr u každé varianty přiřadí 

body od 1 do 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší). Varianta, která dosáhne nejvyššího počtu bodů, je 

vítěznou variantou.      

Tab 10)  Dosažení bodů parametrů pro jednotlivé navržené varianty kinematiky stroje  
Váha 

parametrů 

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Varianta 5 

P1 19% 17 3 4 2 4 4 

P2 18% 16 2 3 2 3 4 

P7 15% 13 5 3 4 4 3 

P6 14% 12 3 2 2 2 1 

P3 10% 9 4 2 3 5 5 

P9 8% 7 2 2 2 2 2 

P8 7% 6 2 3 2 3 2 

P5 6% 5 4 3 4 3 2 

P4 3% 3 3 2 3 3 3 

Celkové body 289 262 232 311 291 

Pořadí  3 4 5 1 2 

 

Nejlepší variantou podle dosažených bodů z Tab 10) a námi zvolenou variantou pro 

další rozbor, se stala varianta 4. Tato varianta nejlépe odstraňuje slabá místa v konstrukci 

ostatních variant, jako je použití výsuvného vřeteníku u variant 3 a 1, pohyblivého rotačního 

stolu u variant 2 a 3, velké hmotnosti konstrukce u varianty 2 a malého rozsahu pohybu 

naklápěcí hlavy u varianty 5, kde byl také problém se zabudováním automatické výměny 

nástrojů. Výhodou je snadná rozšiřitelnost pracovního prostoru bez vlivu na dynamiku stroje.  

 Slabé místo v konstrukci vybrané varianty je v odvodu třísek z pracovního prostoru 

vzhledem velikosti obrobku a horší paletizaci obrobku.  
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6 VYPOČET REZNÝCH SÍL PÔSOBIACICH NA 

STROJ PRI OBRÁBANÍ 

Pri návrhu stroja je nutné určiť rezné sily, ktoré naň budú pôsobiť počas obrábania. Vzhľadom 

k tomu, že navrhujeme multifunkčný stroj schopný frézovať, sústružiť a vŕtať musíme 

vypočítať rezné sily pre jednotlivé druhy obrábania a jednotlivé typy materiálov. Pri výpočte 

jednotlivých obrábacích operácií som sa rozhodol použiť nástroje a kalkulačky jednotlivých 

parametrov od firmy WALTER. Analýzu rezných síl som spravil komplexnú, pre rôzne druhy 

obrábania, veľkosti nástrojov a celé spektrum materiálov. Je veľmi dôležité poznať tieto sily, 

pretože zásadným spôsobom ovplyvňujú chovanie stroja a výber použitých komponent. 

Vzhľadom k rozsahu tejto analýzy som sa rozhodol v práci použiť len niekoľko 

najpodstatnejších grafov. Tabuľky s konkrétnymi reznými podmienkami sú uvedené 

v priloženom súbore excel na CD. 

6.1 Frézovanie  

Frézovanie je trieskové obrábanie rovinných, šikmých a tvarových plôch, zubov ozubených 

kôl, závitov atď. Umožňuje obrábať vonkajšie a vnútorné plochy rotačných aj nerotačných 

obrobkov. Hlavný pohyb, ktorý je rotačný koná nástroj (fréza). Je to mnohobritý nástroj 

rôznych konštrukcií. Vedľajší pohyb môže vykonávať nástroj alebo obrobok, to záleží od 

konštrukcie daného stroja Obr. 1) [10].  

Kvôli komplexnosti a veľkému množstvu rôznych variant použitia frézovania som sa 

rozhodol rozdeliť túto analýzu na dva najpoužívanejšie a zároveň pre vreteno a celý stroj 

najnamáhavejšie spôsoby obrábania. Prvý spôsob je rohové frézovanie s použitím ježkovej 

frézy na hrubovanie. Druhý spôsob je čelné frézovanie. Pre obidva spôsoby som vybral päť 

odlišných priemerov nástrojov aby som získal lepšiu predstavu o silách, ktoré pôsobia na stroj 

počas obrábacieho procesu. 

 

 

Obr. 21) Rezné sily pri frézovaní [10] 
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6.1.1 Rohové frézovanie  

Tab 11)  Telesá nástroja na rohové frézovanie 

Rezný priemer [mm] Teleso nástroja 

10 MC122-10.0A4XK-WJ30TF 

20 M4256-020-W20-01-27 

40 M4257-040-W40-02-54 

63 M4257-063-B27-03-54 

100 M4258-100-B40-04-77 

 

Obr. 22)  Rohové frézovanie - radiálna sila  
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Obr. 23) Rohové frézovanie - krútiaci moment 

 

Obr. 24) Rohové frézovanie - výkon 

 

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

10 20 40 63 100

K
rú

ti
ac

i m
o

m
en

t 
[N

m
]

Rezný priemer [mm] 

Vysokolegovaná oceľ (P12)

Nerezová oceľ (M3)

Temperovaná liatina (K1)

Zliatiny Ni (S3)

Zliatiny Ti (S7)

Zliatina hliníka (N5)

Bronz/mosadz (N8)

0

10

20

30

40

50

60

70

10 20 40 63 100

V
ýk

o
n

 [
kW

]

Rezný priemer [mm] 

Vysokolegovaná oceľ (P12)

Nerezová oceľ (M3)

Temperovaná liatina (K1)

Zliatiny Ni (S3)

Zliatiny Ti (S7)

Zliatina hliníka (N5)

Bronz/mosadz (N8)



 

48 

 

6.1.2 Čelné frézovanie 

Tab 12)  Telesá nástroja na čelné frézovanie 

Rezný priemer [mm] Teleso nástroja 

50 M4003-050-B22-05-6.5 

77,2 M4002-100-B32-07-02 

100 F2010.B.100.Z07.06.R758M 

125 F2010.B.125.Z08.11.R718M 

150 F4080.B40.160.Z09.04 

 

 

Obr. 25) Čelné frézovanie - radiálna sila 
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Obr. 26) Čelné frézovanie - krútiaci moment 

 

Obr. 27) Čelné frézovanie - výkon 
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6.2 Sústruženie  

Sústruženie je to technológia trieskového obrábania vnútorných a vonkajších rotačných 

plôch. Pri sústružení koná hlavný otáčavý pohyb obrobok a vedľajší pohyb koná nástroj. 

Obrábanie vykonáva väčšinou nástroj s jedným rezným britom [10].  

 Pre výpočet rezných podmienok a síl (Obr. 3) som si zvolil: pozdĺžne sústruženie s 

hĺbkou záberu 5 mm, posuvom na otáčku 0,7mm na priemere 2000 mm. 

 

 

Obr. 28) Rezné sily pri sústružení [11] Obr. 29) Teleso sústružníckeho 

nástoja [12] 

Tab 13)  Rezné parametre pri sústružení 

Materiál 

Rezná 

rýchlosť 

[m/min] 

Otáčky 

[1/min] 

Posuv 

[mm/min] 

Výkon 

[kW] 

Moment 

[Nm] 

Radiálna 

sila [N] 

Vysokolegovaná 

oceľ (P12) 
51 8 6 7,21 8 489 8 503 

Nerezová oceľ 

(M3) 
112 18 12 15,61 8 369 8 383 

Temperovaná 

liatina (K1) 
226 36 25 12,92 3 432 3 438 

Zliatina hliníka 

(N4) 
297 47 33 14,69 2 971 2 976 

Bronz/mosadz 

(N8) 
297 47 33 11,55 2 334 2 338 

Zliatiny Ni (S3) 48 8 5 9,03 11 303 11 322 

Zliatiny Ti (S7) 44 7 5 4,74 6 463 6 474 
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Poznámka: Krivka radiálnej sily a momentu sa prekrývajú   

Obr. 30) Podmienky pri sústružení  

6.3 Vŕtanie 

Vŕtanie je výrobná technológia, pomocou ktorej sa zhotovujú priechodzie a 

nepriechodzie diery do plného materiálu, alebo sa zväčšujú predvŕtané otvory. Hlavný rezný 

otáčavý pohyb vykonáva obvykle nástroj (vrták) ale napríklad na sústruhu vykonáva tento 

pohyb obrobok. Posuvný vedľajší pohyb v smere osy vykonáva vrták [10]. 

Pre výpočet rezných podmienok a síl (Obr. 4) som si zvolili: vŕtanie do plného materiálu 

rôznych priemerov. 

  

 

Obr. 31) Rezné sily pri vŕtaní 

[13] 

Obr. 32) Teleso vrtáku od firmy WALTER 
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Tab 14)  Telesá nástroja na vŕtanie 

Rezný priemer [mm] Teleso nástroja 

10 B3214.DF.10,0.Z01.40R 

20 D3120-04-20.00F25-P21 

30 D3120-04-30.00F32-P23 

40 D3120-04-40.00F40-P25 

50 B4214.F40.50.Z1.200R-7 

 

 

Obr. 33) Vŕtanie – axiálna sila 

 

Obr. 34) Vŕtanie – krútiaci moment 
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Obr. 35) Vŕtanie – výkon  

6.4 Výpočet ekvivalentnej radiálnej sily  

Vzhľadom k tomu, že náš stroj je multifunkčný a nebude na ňom vykonávaný len jeden 

typ obrábania a obrábaný jeden druh materiálu je vhodné si určiť ekvivalentnú radiálnu silu, 

ktorá bude na vreteno počas rôznych operácií pôsobiť. Tú zistíme zo vzorca  (1). 

 

𝐹𝑒𝑘𝑣 =  √
𝑡1 ∙ 𝐹1

2 + 𝑡2 ∙ 𝐹2
2+. . 𝑡𝑛 ∙ 𝐹𝑛

2

𝑡𝑐
 

 

 

(1)  

Výber maximálnych síl pôsobiacich počas obrábania bol ovplyvnený faktom, že náš 

stroj nie je určený k obrábaniu najväčších obrobkov. Pre lepšiu názornosť sú radiálne sily 

vznikajúce pri rohovom frézovaní ježkovou frézou, čelnom frézovaní a sústružení uvedené 

v Tab 16)  aj s odhadovaným percentuálnym podielom času, po ktorý stroj bude jednotlivé 

materiály obrábať. Týmto sme zohľadnili podiel daných síl na zaťažení vretena. 

Ďalej však bolo nutné zohľadniť aj podiel jednotlivých druhov obrábania na zaťažení 

vretena. To sme urobili obdobným spôsobom ako v predošlom prípade pomocou vzorca na 

ekvivalentnú silu 0. Výsledná hodnota a percentuálny podiel jednotlivých operácii na chode 

stroja sa nachádzajú v Tab 16) .  
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Tab 15)  Ekvivalentná radiálna sila pre jednotlivé operácie 

Materiál 
Percentuálny 

podiel [%] 

Rohové 

frézovanie FR  

[N] 

Čelné 

frézovanie FR  

[N] 

Sústruženie    

FR  [N] 

Vysokolegovaná 

oceľ (P12) 
25 8762 4896 8 503 

Nerezová oceľ 

(M3) 
15 8825 4405 8 383 

Temperovaná 

liatina (K1) 
20 7206 4124 3 438 

Zliatiny Ni (S3) 5 12952 7021 2 976 

Zliatiny Ti (S7) 5 4730 2690 2 338 

Zliatina hliníka 

(N5) 
20 3160 775 11 322 

Bronz/mosadz 

(N8) 
10 5333 2438 6 474 

 Ekvivalentná 

sila [N] 
7457 3981 6 466 

 

Tab 16)  Výsledná ekvivalentná radiálna sila 

Druh obrábania Percentuálny podiel [%] Ekvivalentná sila [N] 

Čelné frézovanie 45 3981 

Rohové frézovanie 25 7457 

Sústruženie 10 6466 
 Výsledná ekvivalentná sila [N] 6439 

6.5 Výpočet ekvivalentnej axiálnej sily  

 

Pri výpočte tejto zložky reznej sily som sa zameral na operáciu vŕtania do plného 

materiálu, pri ktorom vznikajú najväčšie axiálne sily. Výpočet som vykonal rovnakým 

spôsobom ako v predchádzajúcej časti pomocou vzorca 0. Hodnoty pre jednotlivé materiály 

ako aj výsledná ekvivalentná axiálna sila sú uvedené v     

 

Tab 17)  Výsledná ekvivalentná axiálna sila 

Materiál Percentuálny podiel [%] Max. axiálna sila [N] 

Vysokolegovaná oceľ (P12) 25 4824 

Nerezová oceľ (M3) 15 4698 

Temperovaná liatina (K1) 20 2974 

Zliatiny Ni (S3) 5 5139 

Zliatiny Ti (S7) 5 2374 

Zliatina hliníka (N5)  20 935 

Bronz/mosadz (N8) 10 2943 

 Výsledná ekvivalentná sila [N] 3680 
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6.6 Výpočet ekvivalentného momentu na vretene 

Výpočet ekvivalentného momentu na vretene vychádza zo vzorca 0. Postup je zhodný 

s výpočtom ekvivalentnej sily ale namiesto sily dosadzujeme moment. Výpočet ekvivalentného 

momentu na vretene bol určený na základe momentu potrebného pri frézovaní rohovom, 

čelnom a vŕtaní. V prvom rade sme brali do úvahy obrábané materiály a ich percentuálny podiel 

Tab 18) . V nasledovnom kroku sme zobrali do úvahy podiel jednotlivých operácii na celkovom 

vyťažení Tab 19) a z toho nám vyšiel výsledný ekvivalentný krútiaci moment na vretene Tab 

19) Tab 19) .  

Tab 18)  Ekvivalentný krútiaci moment na vretene 

Materiál 
Percentuálny podiel 

[%] 

Rohové 

frézovanie  [Nm] 

Čelné 

frézovanie [Nm] 

Vŕtanie 

[Nm] 

Vysokolegovaná 

oceľ (P12) 
25 276 286 225 

Nerezová oceľ (M3) 15 278 298 214 

Temperovaná liatina 

(K1) 
20 227 279 146 

Zliatiny Ni (S3) 5 408 475 278 

Zliatiny Ti (S7) 5 149 182 114 

Zliatina hliníka 

(N5) 
20 50,6 51,8 49 

Bronz/mosadz (N8) 10 168 148 164 

 Ekvivalentný 

moment [Nm] 
232 255 178 

 

Tab 19)  Výsledný ekvivalentný krútiaci moment na vretene 

Druh obrábania Percentuálny podiel [%] 
Ekvivalentný moment 

[Nm] 

Čelné frézovanie 45 255 

Rohové frézovanie 25 232 

Vŕtanie 20 178 
 Výsledný ekvivalentný moment [Nm] 222 
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6.7 Výpočet ekvivalentného momentu otočného stola 

Výpočet je totožný s predchádzajúcim výpočtom ekvivalentného momentu na vretene, 

ale v tomto prípade je vstupným parametrom moment potrebný pre sústruženie. Výsledná 

hodnota ako aj odhadovaný percentuálny pomer obrábania jednotlivých skupín materiálov sa 

nachádza v Tab 20) . 

Tab 20)  Výsledný ekvivalentný krútiaci moment otočného stola  

Materiál Percentuálny podiel [%] Sústruženie  [Nm] 

Vysokolegovaná oceľ (P12) 25 8 489 

Nerezová oceľ (M3) 15 8 369 

Temperovaná liatina (K1) 20 3 432 

Zliatiny Ni (S3) 5 2 971 

Zliatiny Ti (S7) 5 2 334 

Zliatina hliníka (N5) 20 11 303 

Bronz/mosadz (N8) 10 6 463 
 Výsledný ekvivalentný moment [Nm] 7831 
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7 AUTOMATICKÁ VÝMĚNA OBROBKŮ 

Automatická výměna obrobků je jeden ze základních prvků pro dosažení větší automatizace 

výrobních procesů na stroji. Cílem je dosáhnout výměny obrobku v pracovním prostoru stroje 

bez manuálního zásahu operátora stroje v systému, kde obrobek vstupuje a vystupuje 

z pracovního prostoru. Největším přínosem výměny obrobku je snížení prostojů na stroji, 

pomocí paralelně probíhajících operací s obráběcím procesem, jako jsou ustavování a upínání 

obrobku mimo pracovní prostor stroje.  Tímto opatřením lze snížit výrobní časy součástí a 

zvýšit využití stroje. Výměny je možno dosáhnout použitím strojních součástí, jako jsou nosné 

desky, výměníky, zásobníky Obr. 36).  Způsob výměny obrobku je závislý na velikosti, počtu 

vyráběných kusů a technologií použité pro obrábění obrobku. [1] 

 

Obr. 36) Morfologie automatické výměny obrobků [1] 

7.1 Výměna obrobku pomocí nosné desky 

Základní princip výměny obrobků je předpřipravení obrobku formou upnutí a ustavení 

obrobku na nosnou desku mimo pracovní prostor stroje na pracovišti k tomu určenému. Poté se 

obrobek zařadí do fronty pro obrábění na daném stroji. Další částí je výměna obrobeného 

obrobku za neobrobený pomocí výměníku. Poslední částí je sundání obrobeného obrobku 

z nosné desky na pracovišti k tomu určeném nebo pokračování obrobku na stejné nosné desce 

na další stroj pro provádění další technologie.  

Vhodné použití palet pro upnutí obrobku je pro obrobky skříňového tvaru, plochého 

tvaru a středních až velkých rotačních součástí. Požadavky pro upnutí na paletu jsou rychlost a 

přesnost usazení obrobku. Upnutí musí být dostatečně tuhé pro přenášení sil od obrábění a 

zároveň nesmí deformovat obrobek. Obrobek musí být upnut na paletě tak, aby nebránil nástroji 

v přístupu k obráběným plochám a odvodu třísek. Systém automatické výměny obrobku 

pomocí palet lze rozdělit do několika skupin na Obr. 37) a pro rotační součásti na Obr. 38). [14] 
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a) Systém se dvěma 

paletami 

b) systém s otočným 

stolem 
c) Systém se zásobníkem palet 

Obr. 37) Systémy pro automatické výměny obrobku pomocí palet [14] 

 

Obr. 38) Příklad systému automatické výměny obrobku rotační součásti [14] 

7.2 Automatická výměna obrobku bez palet  

Základem těchto systémů je výměna obrobku přímo na pracovním stole nebo v upínači vřetena. 

Výměna může probíhat manuálně se zdvojenými pracovními prostory. Zpravidla to jsou stroje 

s pohyblivým rámem pro obrábění velkých obrobků, kdy se v pracovním prostoru obrobek 

seřizuje a ve druhém pracovním prostoru se souběžně opracovává jiný obrobek. Tento způsob 

však má bezpečností rizika, kdy oba dva pracovní prostory jsou od sebe odděleny mobilními 

zábranami. Schéma systémů na Obr. 39). [1] 

 Pro obrábění menších až středních obrobků lze použít systém, kdy obrobky jsou 

umístěny na dopravníku. Výměna obrobků ve stroji probíhá pomocí manipulátoru, kde jsou 

vkládány a vyndávány ze stroje zpět na dopravník, na kterém putují k dalším technologiím. 

Aby bylo možné použít takový způsob, musí být splněno několik předpokladů: [1] 

• Jednoduché a dostatečně přesné upnutí volného obrobku 

• Co nejjednodušší orientace obrobku v prostoru pro upnutí 

• Obrobek musím mít plochy pro uchopení koncovým efektorem manipulátoru a 

zároveň plochy pro upnutí ve stroji 

• Obrobek má dostatečnou tuhost a při upínání se nedeformuje 

• Obrobek je efektivně uskladnitelný, uchopitelný a přemístitelný z odkládacího místa 

do stroje 

• Rychlost výměny obrobku tímto způsobem je dostatečně vysoká pro splnění 

produkce 

• Není nadmíru složité rozpoznávání obrobku při sériové výrobě  
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a) Systém se dvěma pracovními stoly 
b) Systém s otočným pracovním dvojitým 

stolem 

Obr. 39) Schéma systému se zdvojeným pracovním prostorem [14] 

7.3 Nosné desky, palety 

K upínání a polohování obrobků se využívají dva systémy, dělení systémů je na Obr. 40). 

Prvním systémem je systém bez nosiče, kde se obrobek volně pohybuje ve výrobním systému 

a druhým systémem je systém s nosičem. Systém s nosičem obrobku používá pro upínání 

obrobku universální palety nebo speciální palety konstruované přesně na daný obrobek. Nosná 

deska musí zajišťovat přesné tuhé upnutí obrobku, polohování a zpevnění v pracovním prostoru 

stroje. [15]  

Pro upínání obrobků na horní ploše jsou univerzální palety opatřeny systémem T drážek 

pro upnutí ustavení na Obr. 41)a). Systém upínaní pomocí T drážek vyniká svojí variabilitou 

upnutí a ustavení obrobku. Drážky mohou být na horní upínací ploše umístěny podélně, radiálně 

a do kříže. Nevýhodou zde může být vysoká výška palety, která je závislá na hloubce T drážek 

v paletě. [15]  

Dalším systémem je systém závitových otvorů na Obr. 41)b). Výhodou použití 

závitových otvorů je malé oslabení konstrukce palety. Nevýhodou je menší tuhost upnutí 

obrobku, kdy je obrobek upnut předepnutými šrouby, proto je tento systém vhodný pro menší 

obrobky. Další nevýhodou je zanášení nečistot do závitových otvorů a jejich následné pracné 

čistění. [15] 

Další možností je použití systému s lícovanými otvory. Oproti systému se závitovými 

otvory dosahuje větší tuhosti upnutí obrobku. Nevýhodou je samotná konstrukce palety, kde je 

část upínacího a polohovacího systému schována uvnitř palety. [15] 
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Obr. 40) Členění upínacích a polohovacích systémů obrobků na obráběcím stroji 

(překresleno) [15] 

  

a) Upínací plocha s podélnými T drážkami 

[16] 
c) Upínací plocha se závitovými otvory [7] 

Obr. 41) Systém upínání obrobků na univerzální paletu 

7.4 Systém upínání a polohování palety  

V praxi se v současné době převážně používají dva systémy pro polohování a upínání 

nosné desky, a to pomocí kuželových čepů nebo Zero-point systému. Oba dva systémy 

umožnují rychlou a jednoduchou výměnu nosné desky s obrobkem. Systém výměny je v obou 

případech podobný. Výrobcem systému kuželových čepů je firma Berg Spanntechnik a výrobci 

Zero-point systému jsou firmy ZeroClamp, BergSpanntechnik, Schunk a AMF ANDREAS 

MAIER.  

Mezi hlavní požadavky na upínací systém patří tuhost a přesnost upnutí nosné desky, dalším 

požadavkem je zachytávání řezných sil při obrábění pevnými opěrnými plochami. Upínání a 

uvolňování upnutí nosné desky co možná v nejkratším čase a ochrana proti vnikajícím třískám 

jak do systému upnutí, tak na dosedací plochy. [1] 

 

Upínací a polohovací systémy 
pro obrobky obráběcích center

bez nosiče 
obrobku

obrobek s 
úpravami 

obrobek 
bez úprav 

univerzálně automaticky 
seřiditelné systémy

s nosičem 
obrobku

speciální paleta 

(dle typu obrobku)
univezální paleta

s licovanými 
otvory

se závitovými 
otvory

s T drážkami

stavebnicový systém skladby upínačů
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7.4.1 Systém upínání obrobku od firmy Berg Spanntechnik 

Systém polohování a upínání nosné desky pomocí kuželových čepů do firmy Berg & 

Co. GmbH Spanntechnik se skládá z kuželového čepu umístěného v otočném loži stroje. Povrch 

kuželu je tepelně zpracován na 60 HRC pro zvýšení odolnosti a životnosti povrchu čepu. Na 

spodní straně upínací desky je umístěna dosedací kuželová plocha. Pro pevné spojení 

kuželového čepu a nosné desky je zde použit upínací čep, který zapadá do středu kuželového 

čepu.  Uvnitř kuželového čepu se nachází mechanismus pro uchycení upínacího čepu. 

Provedení mechanismu může být samodržící, které zajištuje, aby při výpadku elektrické energie 

nedošlo k samovolnému uvolněné nosné desky. Přítlačná síla může být čistě vyvozena tlakovou 

kapalinou nebo pružinami, které působí na mechanismus pro sevření. Uvolnění je prováděno 

pomocí pneumatického nebo hydraulického ovládaní. Pro odstranění nečistot je do středu čepu 

přiveden tlakový vzduch, který případné nečistoty odfoukne. Opakovatelnost tohoto systému 

je 0,005 mm. Příklad řešení systému ovládání čistě hydraulicky s maximální přidržovací silou 

50 kNje na Obr. 42) a jednotlivé díly na Obr. 43) od BERG Spanntechnick. [17]  

  

Obr. 42) Schéma kuželového čepu SPH od firmy Berg & Co. GmbH Spanntechnik 

(upraveno a přeloženo) [17] 

   

a) kuželový čep b) kuželový kroužek c) upínací čep 

Obr. 43) Části upínacího systému s kuželovými čepy od firmy Berg & Co. GmbH 

Spanntechnik [18] 



 

62 

 

7.4.2 Zero-point systém od firmy AMF ANDREAS MAIER 

Systém Zero-point od firmy AMF ANDREAS MAIER na Obr. 44)a) se skládá z upínacího 

modulu s upínacími čepy. V loži stroje jsou umístěny upínací moduly pro zachycení šroubu 

s osazením umístěném na spodní straně nosné desky. Ve středu upínacího modulu je 

mechanismus pro zachycení upínacího čepu. Stejně jako v předchozím případě v poloze 

sepnutého mechanismu se využívá pružin, uvolnění sepnutí mechanismu je pomocí stlačeného 

vzduchu nebo tlakové kapaliny. Do středu upínacího modulu je přiveden tlakový vzduch pro 

čištění mechanismu od nečistot. Dosedací plocha je mezi horní plochou upínacího modulu a 

nosnou deskou. Upínací čep slouží k zapolohování palety a vyvození upínací síly pomocí 

mechanismu skládajícího se z tvarových elementů, v tomto případě ocelových kuliček a 

pružiny. Aplikace tohoto systému se skládá z použití tří různých druhů čepů, které zajištují 

opakovatelnost upnutí, a to z pevného čepu, pohyblivého čepu a volného Obr. 44)b), kde pevný 

čep zajistí polohou a ostatní čepy se svými malými pohyby přizpůsobí umístění modulů v dané 

toleranci roztečí. Opakovatelnost tohoto řešení je 0,005 mm a maximální přidržovací síla je 105 

kN. [19] 

 

 

a) Upínací modul v řezu ovládaný 

hydraulicky 
b) Aplikace systému  

Obr. 44) Zero-point systém od firmy AMF ANDREAS MAIER GmbH & Co. KG [19] 
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7.4.3 Zero-point systém od firmy ZeroClamp 

Řešení od firmy ZeroClamp systém se skládá ze stejných základních prvků jako 

předešlý popsaný systém, a to z ustavovacího modulu a upínacího čepu. Oproti předešlému 

řešení umožnuje tento systém opakovatelnost upnutí až 0,0025 mm, a to díky využití principu 

nástrojového HSK kužele. Kdy na pružně deformovatelných radiálních plochách se vymezí 

vůle a současně dojde k dosednutí axiálních ploch na Obr. 45). Další výhodou tohoto systému 

je použití jednoho druhu upínacího čepu, není třeba rozlišovat pohyblivé a volné čepy. Systém 

upínání využívá stlačený vzduch o tlaku 5,5 baru pro uvolnění přidržovacího systému pružin. 

Do vnitřního prostoru upínacího modulu je přiveden tlakový vzduch pro čištění dosedacích a 

vnitřních prostorů od nečistot na Obr. 46). Maximální přidržovací síla tohoto systému je 60 kN 

[20] [21] 

  

Obr. 45) Princip systému vymezení radiální vůle a dosednutí v axiálním směru [21] 

 

Obr. 46) Zobrazení v řezu s naznačeným proudem vzduchu pro ofuk nečistot Zero-point 

systému od firmy ZeroClapm [21] 
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8 ŘEŠENÍ VÝMĚNY OBROBKU NA TRHU 

Automatická výměna obrobku v obráběcím centru je přidanou hodnotou stroje, která zvyšuje 

jeho využití ve výrobě a zlepšuje ekonomiku provozování stroje. Návrhem a realizací 

automatické výměny obrobku za účelem zkrácení nevýrobních časů se zabývá téměř každý 

výrobce obráběcích strojů. Zkrácení nevýrobních časů je možné od rozměrově a váhově malých 

obrobků až po rozměrově velké a několikatunové obrobky. Námi výše navržené multifunkční 

frézovací obráběcí centrum umožňuje obrábět obrobky až do 20 t, proto je tento přehled řešení 

realizovaných na trhu zaměřen na výměnu několikatunových obrobků. 

8.1 Fermat paletizační systém pro nerotační součásti 

Firma Fermat nabízí ke svým strojům řešení, které umožňuje automatickou výměnu 

nerotačních obrobků až do hmotnosti 15t a velikosti palet od 1 600 x 1 800 mm do 2 000 x 

2 400 mm. Řešení na Obr. 47) má dvě pozice pro umístění na dvou ložích. Výměníky se 

pohybují na lineárním vedení umístěném u jejich základu, poháněny jsou pastorkem a 

ozubeným hřebenem. Další částí výměníku je řetěz s čepem pro přesun upínací desky. Upínací 

deska se pohybuje na T-vedení, lišty pro T-vedení umístěné na pohyblivém stolu stroje 

umožnují výsuv. Pro přesné ustavení nosné desky je zde použito čtyř čepů. Pro zamezení rozletu 

třísek od obrábění a pracovních kapalin je celý prostor zakrytován v místě určeném pro vstup 

automatické výměny obrobku, kde jsou instalovány automatizované roletové dveře. [22] 

 

Obr. 47) Fermat automatická výměna obrobku [23] 

Výměna obrobku probíhá přiblížením výměníku k pohyblivému stolu stroje, kde jsou 

na přední části výměníku umístěny dva čepy, které zapadnou do děr v pohyblivém stolu stroje 

na Obr. 48). Poté dojde k přesunutí upínací desky s obrobkem pomocí řetězu s čepem na T-

vedení, které je umístěno na pohyblivém loži stroje a vysunuto do horní polohy. Poslední částí 

výměny je zasunutí T-vedení spolu s nosnou deskou a obrobkem, kde se nosná deska přesně 

zapolohuje a uzamkne na črtech čepech. [23]  
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Obr. 48)    Fermat detail výměny obrobku [23] 

8.2 Pietro Carnaghi systém paletizace 

Dalším ukázkovým řešením automatické výměny obrobku je od firmy Pietro Carnaghi, kde je 

naistalován jeden systém výměny stroje pro dva obráběcí stroje na Obr. 49). Sytém zde používá 

lože s mechanismem pro výměnu jedné upínací desky a zásobníku s osmi odkládacími místy. 

Lože se může pohybovat po vedení mezi oběma stroji a otáčet horní částí pro polohování při 

výměně upínací desky na obráběcích strojích nebo odkládacími místy. Na loži je umístěn 

mechanismus pro pohybování upínací deskou a vedení, po kterém se upínací deska pohybuje. 

Na loži stroje je místěno T-vedení se zdvihem a čepy pro přesné umístění upínací desky. [24]  

 

Obr. 49) Peitro Carnaghi  -   translační výměna [24] 

Druhá varianta řešení automatické výměny obrobku od stejného výrobce umožňuje 

výměnu mezi dvěma odkládacími místy za použití rotačního manipulátoru umístěného mezi 

nimi na Obr. 50).  Na rotačním manipulátoru je umístěn mechanismus pro pohybování upínací 

desky a vedení, po kterém se upínací deska pohybuje. Na loži stroje je umístěno T-vedení se 

zdvihem a čepy pro přesné zapolohování upínací desky. [23] 
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Obr. 50) Pietro Carnaghi – rotační výměna [25] 

Způsob výměny je obdobný jako u předchozího řešení firmy Fermat. Kdy v obou případech 

rotační a translační výměna probíhá pomocí manipulátoru, který přesune upínací desku na 

vysunuté T-vedení v horní poloze na loži stroje. Po dokončení přesunu se T-vedení zasune zpět 

a upínací deska dosedne na čepy, které ji přesně ustaví v loži stroje. Upnutí obrobku a vyjmutí 

obrobku je realizováno na odkládacích místech.  

8.3 Systém bez automatické výměny obrobku 

Řešení výměny obrobku vyvinuté firmou Fill z rakouského Gemeinde Gurten im 

Innvierte ve spolupráci s firmou SHW Werkzeugmaschinen aplikovaném na portálové frézce 

typu horní gantry SHW PowerBridge umožňuje výměnu těžkých obrobků za pomoci upínací 

desky a jeřábu pro manipulaci s obrobky upnutými na upínací desce na Obr. 51). [26] 

Systém výměny obrobku se skládá ze zásobníku s odkládacími místy mimo stroj pro 

upínací desky, jeřábu a systému upnutí nulovým bodem. Odkládací místa slouží zároveň jako 

místo pro upnutí obrobku a vyjmutí hotového kusu. Na upínací desce jsou po obvodu umístěny 

závěsná oka pro manipulaci pomocí jeřábu a pro přesné ustavení na otočném loži je zde 

využíván systém nulového bodu. [26] 

  

Obr. 51) Výměna obrobku pomocí jeřábu na stroji SHW PowerBridge [26] 
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8.4 Systém výměny obrobků s více pracovními prostory 

Výměny obrobků lze dosáhnout jinými způsoby než výměny obrobku za pomoci manipulátoru. 

Řešením výměny obrobku může být zdvojení pracovního prostoru stroje, jako například řešení 

od firmy Soraluce multifunkčního frézovacího obráběcího centra FS na Obr. 52). Výrobce 

umožnuje zvolení ze tří možností upínacích prostorů, soustružnického pohyblivého rotačního 

stolu, otočného pohyblivého stolu a pevného upínacího stolu. Zvolením dvou stejných 

upínacích prostorů dojde ke zdvojení pracovních prostorů. Při dodržení bezpečnostních 

opatření může v jednom pracovním prostoru probíhat obrábění a ve druhém probíhat výměna 

obrobku obsluhou. [1] 

 

Obr. 52) Stroj FS od firmy SOLARUCE  [27] 

 

Ukázka řešení pomocí stejného systému automatické výměny obrobku od firmy Pama 

na stroji Vertiram 2000 GT na Obr. 53). Kde se jedná o multifunkční obráběcí centrum typu 

spodní gantry se zdvojeným pracovním prostorem použitím dvou soustružnických rotačních 

upínacích stolů.  

 

Obr. 53) Pama Vertiram 2000 GT [28] 



 

69 

 

8.5 Zhodnocení systémů výměny obrobku   

Pro automatickou výměnu několikatunových obrobků jsou konstruovány speciální 

manipulátory, které umožňují  přesun takovýchto obrobků například výše uvedené řešení firem 

Fermat a Pietro Carnaghi.  

Kritickým místem je zde přesun nosné desky s obrobkem mezi manipulátorem a ložem 

stroje, kde se nosná deska přesouvá z jednoho vedení na druhé, které není pevně spojené. Zde 

musí být dodržena přesnost polohy obou vedení vůči sobě, aby mohlo dojít k přesunutí nosné 

desky. Takový přesun nosné desky s obrobkem zatěžuje manipulátor i rotační lože stroje mimo 

střed obou součástí. Při automatické výměně nedojde k očištění hotového obrobku od třísek 

v pracovním prostoru stroje, ale na odkládacím místě.  Je třeba s tímto počítat zejména u 

velkých obrobků, kde je velké množství třísek.  

Jinou možností výměny obrobků, která však neprobíhá automatizovaně, je nahradit 

manipulátor jeřábem. Výhodou tohoto řešení je možnost výměny obrobků hmotných i desítky 

tun bez konstrukce manipulátoru. Další benefitem je menší zástavbová plocha zmenšená o 

místo zabírající manipulátorem. Tento systém umožnuje jednoduchou rozšiřitelnost 

odkládacích míst. 

Nosné desky u těchto řešení musí být dostatečně tuhé, aby se zabránilo deformaci 

vlivem váhy obrobku během přesunu. Systém umístění a uchycení nosné desky na lože stroje 

je navržen tak, aby umožnil přenos sil od obrábění a dostatečnou přesnost uchycení desky.   

Další možností, jak docílit automatické výměny obrobku, je zdvojením pracovního 

prostoru stroje taky, aby bylo možné v jednom prostoru obrábět a ve druhém probíhat výměna 

obrobku. Takovéto řešení zvětšuje zástavbový prostor stroje, ale na druhé straně zde není použit 

manipulátor s odkládacími místy. Čas potřebný k výměně obrobku je zde nejmenší oproti dvou 

předchozím řešení, kdy výměna proběhne přejetím strojním posunem stroje do druhého 

pracovního prostoru.     
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9 NÁVRH SYSTÉMU PALETIZACE 

Navržený systém paletizace musí umožňovat výměnu obrobku umístěném na nosné desce o 

celkové váze 20 t, kdy je průměr nosné desky 2 600 mm s maximální výškou  

obrobku 2500 mm. Systém musí umožnovat snadný přístup k odkládacím místům a dostatek 

prostoru pro výměnu obrobku obsluhou. Další požadavek jen na jednoduchost systému výměny 

vzhledem k přesouvaným hmotnostem.  

9.1 Varianta paletizace 1  

První varianta na Obr. 54) umožňuje výměnu nosné desky s obrobkem ze přední a zadní strany 

stroje. Je vybavena dvěma translačními výměníky. Odkládací místa jsou v této variantě 

umístěny na výměnících. Absence odkládacích míst je zde výhodou i nevýhodou. Výhodou je 

výměna nosných desek, která probíhá vždy pouze z jedné strany výměníku a pouze mezi 

strojem a výměníkem. Nevýhodou je naopak nemožnost tento systém rozšířit o další odkládací 

místa pro palety. Systém umožnuje rychlou výměnu, kdy po vyjmutí nosné desky s obrobkem 

palety ze stroje může okamžitě druhý výměník založit jinou nosnou desku s obrobkem.  

 

Obr. 54) Varianta paletizace 1 – pro dva obrobky za použití dvou translačních výměníků 
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9.2 Varianta paletizace 2  

Druhá varianta na Obr. 55) umožnuje automatickou výměnu obrobku pouze ze přední části 

stroje. Pro výměnu jsou použity dva translační výměníky, které jsou umístěny na společném 

vedením. Použitím dvou výměníků se zrychlí čas výměny, kdy při vyjmutí nosné desky jedním 

z výměníků může být již na druhém výměníku nachystána jiná nosná deska s obrobkem pro 

založení do stroje. Tímto se čas výměny zkrátí o časy, které jsou potřeba pro založení nosné 

desky s obrobkem na odkládací místo, vyjmutí jiné nosné desky z jiného odkladního místa a 

časy potřebné pro pohyby výměníku. Tento systém lze použít i s jedním translačním 

výměníkem, ale tím se prodlouží čas pro výměnu.  

Díky umístění vedení pro výměníky, které je se nachází napříč před strojem, umožnuje 

tento navržený systém snadnou rozšiřitelnost o další odkládací místa na obou stranách vedení. 

Na obr. xx je systém znázorněn se 4 odkládacími místy umístěné na jedné straně, odkládací 

místa lze umístit i na druhou stranu vedle stroje.    

 

 

Obr. 55) Varianta paletizace 2 – pro více obrobků za použití jednoho nebo dvou 

translačních výměníků 
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9.3 Varianta paletizace 3  

Třetí varianta na Obr. 56) využívá k výměně rotačního výměníku s možností rotace o 360°. 

Systém výměny umožnuje výměnu nosné desky mezi strojem a třemi odkládacími místy. 

Výměna probíhá vyjmutím nosné desky ze stroje na výměník, natočení výměníku na pozici s 

volným odkládacím místem a založení nosné desky s obrobkem. Vložení nové nosné desky do 

stroje probíhá stejným způsobem. Délka výměny je časově náročnější než u přechozích variant.  

 

Obr. 56) Varianta paletizace 3 – pro 3 obrobky za použití rotačního výměníku  
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9.4 Varianta paletizace 4 

Jedním z možných způsobů, jak docílit paletizaci u těžkých obrobků, je zdvojení pracovního 

prostoru stroje. Varianta 4 na Obr. 57) takového systému, kdy došlo ke zdvojení pracovního 

prostoru formou použití dvou rotačních stolů. Tento systém paletizace neumožnuje 

rozšiřitelnost, počet pracovních prostorů je dán již konstrukcí samotného stroje. Tento systém 

má několik výhod. Není zde potřeba konstrukce výměníku, neprobíhá zde žádná manipulace 

s obrobkem na nosných deskách, tudíž se nemusí řešit spojení nosné desky a otočného lože 

stroje. Rychlost výměny je v tomto případně největší ze všech variant. Výměna je zde 

prováděna přejetím stroje do druhého pracovního prostoru. Nevýhodou tohoto řešení je 

dodržování zvýšených bezpečnostní požadavků na stroj. Zvětšení celkových rozměrů stroje a 

zdvojení rotačního stolu má dopad na cenu stroje a zástavbový prostor stroje. 

 

Obr. 57) Varianta paletizace 4 – pro dva obrobky za použití zdvojeného pracovního 

prostoru 
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9.5 Varianta paletizace 5  

Poslední navrženou variantou na Obr. 58) je varianta využívající jednoho výměníku. Výměník 

se pohybuje na vedení umístěném ze přední části stroje, vedení je obklopeno z obou stran 

odkládacími místy. Systém umožnuje snadnou rozšiřitelnost jako v případě varianty 2, ale má 

lepé využíván zástavbový prostor. Nevýhodou oproti ostatním systémům je složitý pohyb 

výměníku, který musí umožňovat rotační i translační pohyb, aby mohlo dojít k výměně nosné 

desky s obrobkem mezi strojem a odkládacím místem. Způsob výměny je podobný jako u 

předchozích variant.  

 

Obr. 58) Varianta paletizace 5 – pro více obrobků za použití translačního a rotačního 

výměníku 

9.6 Parametry pro výběr systému paletizace 

Pro výběr systému paletizace byl použit stejný bodovací systém jako při návrhu 

kinematiky stroje v kapitole  5.7.  V Tab 21)  jsou uvedeny parametry použité pro výběr systému 

paletizace s krátkým popisem. Další částí je porovnání parametrů mezi sebou uvedeno v Tab 

22) .  

Tab 21)  Tabulka parametrů pro výběr systému paletizace 

Parametr Název parametru Popis parametru 

P1 Kinematika výměníku Složitost pohybů při výměně  

P2 Složitost konstrukce  

P3 Cena Nákladnost konstrukce 

P4 Modularita Rozšiřitelnost systému o další odkládací místa 

P5 Zástavbový prostor Velikost prostoru pro instalaci systému paletizace 

P6 Rychlost výměny Rychlost výměny obrobku s paletou 

P7 Odvod třísek Odvod třísek z odkládacích míst 



 

76 

 

Tab 22)  Porovnání parametrů mezi sebou pro výběr systému paletizace 

 

Každému parametru byla určena váha stejným způsobem jako v předešlé kapitole návrh 

variant kinematiky stroje. Kdy výsledné váhy parametrů jsou uvedeny v Tab 23)  a graficky 

znázorněny v grafu pomocí relativní váhy na Obr. 59).  

Tab 23)  Určení váhy parametrů pro výběr systému paletizace 

 

Obr. 59) Výsečový graf s relativní váhou parametrů pro výběr systému paletizace 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 SUMA Pořadí 

P1 1 1 1 1 1 1 1 8 1. 

P2 
 

2 2 2 2 2 2 6 2. 

P3 
  

3 3 5 3 3 4 4. 

P4 
   

4 4 5 4 3 5. 

P5 
    

5 5 5 5 3. 

P6 
     

6 7 1 7. 

P7 
      

7 2 6. 

 P1 P2 P5 P3 P4 P7 P6 SUMA 
Relativní 

váha 

P1 3 3 2 3 2 1 3 17 29% 

P2  3 1 3 3 2 1 13 22% 

P5   3 2 2 1 1 9 16% 

P3    3 2 1 1 7 12% 

P4     3 1 1 5 9% 

P7      3 1 4 7% 

P8       3 3 5% 

   Celkový počet bodů 58 100% 
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9.7 Výběr varianty systému paletizace 

Pro výběr nejlepší varianty je vypracována Tab 24) , kde jsou ke každé variantě a 

parametrům přiřazeny body 1 až 5, kde 5 je nejlepší možný a 1 nejhorší výsledek. Výběr 

nejlepší varianty je na základě dosažených bodů, kdy vítězí varianta s nejvíce body.   

Tab 24)  Určení bodů parametrů pro jednotlivé varianty systému paletizace 

 Váha 

parametrů 

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Varianta 5 

U
d
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é 
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o
d
y
 

C
el
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v
é 

b
o
d
y
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é 
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o
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é 
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o
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y
 

U
d
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é 
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y
 

C
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o
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é 

b
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y
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é 
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y
 

C
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k
o
v
é 

b
o
d
y
 

U
d
ěl

en
é 

b
o
d
y
 

C
el

k
o
v
é 

b
o
d
y
 

P1 29% 17 4 68 4 68 3 51 5 85 2 34 

P2 22% 13 4 52 4 52 3 39 5 65 2 13 

P5 16% 9 5 45 1 9 4 36 4 36 2 18 

P3 12% 7 5 35 2 14 3 21 1 7 2 14 

P4 9% 5 1 5 5 25 1 5 1 5 5 25 

P7 7% 4 4 16 2 8 3 12 4 16 1 4 

P6 5% 3 4 12 4 12 3 9 5 15 2 6 

Celkové body 233 188 173 229 127 

Pořadí 1. 3. 4. 2. 5. 

 

Nejlepší variantou podle počtu získaných bodů je varianta 1 využívající dva translační 

výměníky, druhou nejlepší je varianta 4 využívající zdvojený pracovní prostor. Vybraná 

varianta řešení systému paletizace je varianta 1. Tato varianta nabízí menší zástavbový prostor 

a levnější řešení než u varianty 4 a oproti ostatním systému paletizace se skládá z jednoduchých 

pohybů výměníku a nosné desky. Nedostatkem oproti ostatním variantám je nejmenší počet 

odkládacích míst, ale protože je systém navrhován pro velké obrobky s velkými hmotnosti, kde 

obrábění trvá v řádu několika hodin a upínání v řádu desítek minut, je systém se dvěma místy 

dostatečný, aby stroj mohl neustále pracovat bez prostojů. 

Varianta 4 má nevýhody v podobě prodražení konstrukce stroje. To je spojeno 

s celkovým zvětšením stroje pro zakomponování dvojitého pracovního prostoru a potřebou 

zakomponování více bezpečnostních prvků, aby bylo možné u stroje využívat oba dva pracovní 

prostory současně.  
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10 KONSTRUKCE VÝMĚNÍKU PALET 

Navržené varianty výměníku obsahují zabudovaný Zero-point systém, který byl navržen 

v předchozí kapitole. Systém výměny palety musí umožnovat zdvih univerzální palety 

s obrobkem na loži stroje a vyvození přídavné přítlačné síly pomocí T drážek. Dalším 

požadavkem je univerzálnost konstrukce tak, aby výměníky pro přední a zadní výměnu byly 

stejné.  

10.1 Konstrukční varianta výměníku 1 

První navržená varianta na Obr. 60) výměníku ze dvou konstrukčně stejných výměníků, které 

se pohybují na lineárním valivém vedení s pohonem ozubeným hřebenem a pastorkem 

umístěném ve středu konstrukce. Základní konstrukce, na které je umístěno valivé profilové 

vedení a ozubený hřeben. Délka přední výměny je 3,5 m a u zadní výměny 7 m. Na výměnku 

je umístěn jeden pár vedení s rolnami pro pohyb palety.  

 

 

Obr. 60) Konstrukční varianta výměníku 1 s řetězovým výměníkem  

Mechanismus pro přetažení palety z lože stroje a na výměník se skládá z čepu, který je 

upevněn na válečkovém řetězu. Válečkový řetěz je napnut mezi stejně velkými řetězovými 

koly, přičemž přední řetězové kolo je poháněno elektromotorem přes převodovku. Zadní kolo 

umožnuje dopnutí válečkového řetězu. Detail konstrukce výměníku na Obr. 61).  

Na loži stroje se nachází T vedení s rolnami, které slouží pro pohyb palety na rolnách. 

Součástí lože stroje jsou moduly Zero-point systému. Použité T vedení je umístěno na 

hydraulických pístech, které zvedají T vedení s paletou do takové výšky, aby se upínací čepy 

ze spodní strany palety dostaly nad upínací moduly Zero-point systému. Hydraulické písty také 

slouží pro vyvození přídavné přidržovací síly.  

 



 

80 

 

 

Obr. 61) Detail konstrukční varianta výměník 1  

Přetažení palety z lože stroje na výměník začíná přijetím výměníku k loži stroje. Během 

přibližování výměníku dojde k uvolnění přidržovacích sil a vyzdvihnutí palety do určité výšky 

pomocí hydraulických válců. V dalším kroku se začne pohybovat čep na válečkovém řetězu, 

který se zasune do drážky ze spodní palety a přetáhne paletu na výměník schéma  

na Obr. 62). Posledním krokem je odjetí výměníku s paletou z lože stroje. Navrácení palety na 

lože stroje probíhá stejně, jen operace jsou v opačném pořadí.  

 

 

Obr. 62) Detail výměníku s řetězovým mechanismem 
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10.2 Konstrukční varianta výměníku 2 

Druhá navržená varianta na Obr. 63) je podobná první navržené variantě. Kdy změna 

konstrukce je v použití kuličkového šroubu s poháněnou maticí místo ozubeného hřebenu 

s pastorkem. Při použití kuličkového šroubu je třeba rozšířit základ vedení výměníku o 

uchycení kuličkového šroubu. Systém výměny je stejný jako v předešlé variantě. Ostatní prvky 

výměníku se nezměnily.  

Nevýhodou použití kuličkového šroubu je snížení variability konstrukce, kdy při 

předešlém řešení mohla být velikost pohybu v zásadě neomezená při skládání základního 

vedení výměníku za sebe. Při použití kuličkového šroubu jsme omezeni rozsahem délek 

kuličkového šroubu, které jsou schopni výrobci vyrobit. Další nevýhodou je potřeba vyšší 

ochrany kuličkového šroubu proti nečistotám. 

 

Obr. 63) Konstrukční varianta výměníku 2 
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10.3 Konstrukční varianta výměníku 3  

Další navržená varianta na Obr. 64) čerpá z varianty 1, kde se zachoval systém polohování 

výměníku pomocí ozubeného hřebene a pastorku, ale změnil se mechanismus pro přetažení 

palety. Zde byl použit mechanismus skládající se z kuličkového šroubu lineárního vedení a 

suportu. Suport se pohybuje na lineárním vedení poháněným hnaným kuličkovým šroubem 

v zadní části výměníku. V pohyblivém suport je umístěn výsuvný čep, který slouží pro 

zachycení palety a přetažení na výměník. 

 

Obr. 64) Konstrukční varianta výměníku 3 

Vnitřní konstrukce výměníku se použitím tohoto mechanismu oproti předchozím 

variantám stala více náročnou a pro zabudování pohonu mechanismu v zadní části výměníku 

se délka výměníku zvětšila.  

Systém výměny palety je obdobný jako u výše uvedených variant. Kdy mechanismus 

s výsuvným čepem pracuje následovně. Pomocí kuličkového šroubu se suport s výsuvným 

čepem dojede pod paletu. V paletě je na spodní straně vytvořen otvor, do kterého se vysune 

výsuvný čep. Zpětným pohybem suportu se paleta přetáhne na výměník. Přetažení palety zpět 

na lože stroje probíhá v opačném pořadí. 
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10.4 Konstrukční varianta výměníku 4  

Poslední navržený výměník na Obr. 65) se skládá ze dvou hlavních částí. Z přední části dvou 

obdélníkových profilů, kdy na horní části jsou umístěny tvarové plochy „zuby“, které zapadnou 

ze spodní strany palety do protilehlé části. Funkce tvarových ploch je v zamezení pohybu palety 

s obrobkem na výměníku. Ze spodní strany výměníku jsou umístěny valivé prvky rolny, které 

se pohybují po vodících plochách na základní konstrukci. Výměník je poháněn ozubeným 

hřebenem a pastorkem umístěným v zadní části ve středu.  

 Tato navržená varianta zabírá nejvíce zástavbového prostoru oproti předešlým 

variantám, protože je celá konstrukce delší o zástavbový prostor v zadní části pro pohon 

výměníku. Výhodou konstrukce výměníku je jeho jednoduchá konstrukce a absence 

mechanismu pro výměnu.  Naopak nevýhodou je další drážka na spodní straně palety, která ji 

oslabuje. Pro tento výměník je třeba jiné rozmístění prvků na loži stroje a spodní strany 

univerzální palety na Obr. 66). 

Největší nevýhodou tohoto systému je nemožnost ochrany vodicích ploch na základní 

konstrukci v pracovním prostoru stroje. Kdy výměník provádějící výměnu ze zadní části 

vstupuje do pracovního prostoru stroje. Kde třísky od obrábění a procesní kapaliny dopadají na 

funkční plochy, po nichž by se pohybovaly rolny výměníku. Zde by se mohly použít stěrky, 

které by plochy před průjezdem očistily, nelze zde ale zaručit 100% funkčnost opatření. 

Z tohoto důvodu je tato varianta výměníku náchylnější k poruše. U ostatních variant je dostatek 

prostoru pro zabudování ochranných krytů.  

 

Obr. 65) Konstrukční varianta výměníku 4 
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Výměna palety probíhá v několika krocích. V prvním kroku dojde k vyzdvižení palety 

s obrobkem T vedením do horní polohy. V dalším kroku výměník zajede přední částí pod paletu 

a dojde ke spuštění palety do polohy pro výměnu. To znamená do takové polohy, kdy tvarové 

plochy do sebe zapadnou na výměníku a paletě. Posledním krokem je odjetí výměníku zpět do 

výchozí polohy s naloženou paletou. Systém vkládání palety je stejný, jen operace probíhají 

v opačném pořadí.  

 

Obr. 66) Rozmístění prvků na paletě a loži stroje na variantě 4  

10.5 Parametry pro výběr varianty výměníku 

Výběr optimální konstrukční varianty bude proveden stejným postupem jako při výběru 

kinematiky stroje v kapitole 5.7. Zvolené parametry pro výběr varianty jsou uvedeny v tabulce 

Tab 25)  a určení důležitosti parametrů jsou v tabulce Tab 26) .  

Tab 25)  Tabulka parametrů pro výběr optimální varianty výměníku 

Parametr Název parametru Popis parametru 

P1 Tuhost konstrukce  

P2 Ochrana vedení Ochrana vedení v pracovním prostoru 

P3 Složitost konstrukce Složitost konstrukčního provedení   

P4 Rychlost výměny  Čas potřebný pro výměnu 

P5 Hmotnost Celková váha stroje 

P6 Zástavbový prostor  

P7 Variabilita konstrukce Úprava délky spodního vedení  

P8 Odvod třísek  Odběr třísek z odkládacího místa 



 

85 

 

Tab 26)  Tabulka porovnání parametrů mezi sebou 

Výsledné váhy parametru jsou uvedeny a graficky zobrazeny výsečovým  

grafem na Obr. 67). 

Tab 27)  Tabulka určení vah parametrů  

 

Obr. 67) Výsečový graf s relativní váhou parametrů pro výběr varianty výměníku 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 SUMA Pořadí 

P1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1. 

P2  2 2 2 2 2 2 2 7 2. 

P3   3 3 3 3 7 3 5 4. 

P4    4 4 4 7 4 4 5. 

P5     5 6 7 5 2 6.-7. 

P6      6 7 2 2 6.-7. 

P7       7 7 6 3. 

P8        8 1 8. 

 P1 P2 P7 P3 P4 P5 P6 P8 SUMA 
Relativní 

váha 

P1 3 1 2 2 1 3 2 1 15 22% 

P2  3 2 2 1 1 1 2 12 17% 

P7   3 2 1 1 2 2 11 16% 

P3    3 2 1 1 1 8 12% 

P4     3 3 2 1 9 13% 

P5      3 2 1 6 9% 

P6       3 2 5 7% 

P8        3 3 4% 

    Celkový počet bodů 69 100% 
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10.6 Výběr varianty výměníku  

Výběr nejlepší varianty je na základě udělených bodů ke každé variantě a přiřazenému 

parametru s váhou v Tab 28) . Body nabývají hodnot od 1 do 4, kdy nejlepší stav je při 

dosažením 4 bodů. Varianta s největším počtem dosažených bodů je vítěznou variantou. 

Tab 28)  Určení bodů parametrů k navrženým variantám výměníku 

  Váha 

parametru 
Varianta 1  Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 

U
d
ěl

en
é 

b
o
d
y
 

C
el

k
o
v
é 

b
o
d
y
 

U
d
ěl

en
é 

b
o
d
y
 

C
el

k
o
v
é 

b
o
d
y
 

U
d
ěl

en
é 

b
o
d
y
 

C
el

k
o

v
é 

b
o
d
y
 

U
d
ěl

en
é 

b
o
d
y
 

C
el

k
o
v
é 

b
o
d
y
 

P1 22% 15 3 45 3 45 2 30 2 30 

P2 17% 12 4 48 4 48 4 48 1 12 

P7 16% 11 4 44 2 22 4 44 4 44 

P3 12% 8 3 24 3 24 2 16 4 32 

P4 13% 9 3 27 3 27 3 27 4 36 

P5 9% 6 3 18 3 18 2 12 4 24 

P6 7% 5 4 20 3 15 4 20 1 5 

P8 4% 3 4 12 4 12 4 12 2 6 

Celkové body 238 211 209 189 

Pořadí  1 2 4 3 

 

 Varianta 1, řetězovým mechanismem, dosáhla největšího počtu bodů a je i zvolenou 

variantou. Druhým důležitým parametrem pro výběr varianty je parametr (P2) ochrany 

spodního vedení výměníku v pracovním prostoru stroje, který je nejdůležitější z hlediska 

funkčnosti navrženého systému. Kdy vybraná varianta spolu se druhou a třetí variantou 

nejlépe splňuje tento parametr. Další výhodou oproti ostatním variantám je nejmenší 

zástavový prostor, díky použití řetězového mechanismu pro přetažení palety, a snadná 

upravitelnost délky spodního vedení.  

 Varianty 2 a 3 dosáhly menšího počtu bodů díky jejich zhoršujícím se vlastnostem 

oproti variantě 1. Naopak poslední varianta 4 má ve čtyřech parametrech maximální počet 

bodů, ale i přesto se umístila až na 3 místě, výrazný vliv na to měl parametr P1 a P2, kde tato 

varianta dostala nízkého počtu bodů. 
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11 VÝPOČTY KONSTRUKČNÍCH UZLŮ NÁVRHU 

Tato kapitola bude věnována návrhovým výpočtům důležitých konstrukčních částí zvoleného 

systému. Jako je návrh T vedení umístěním na loži stroje, vedení umístěném na výměníku a 

hydraulických pístů pro zvedání palety. Další důležitou částí je výpočet a návrh řetězového 

mechanismu, výpočet pohonu výměníku a lineárního vedení. 

11.1 Návrh palety a systému upínání palety 

Před samotným návrhem výměníku je třeba zvolit typ upínací desky pro upínání obrobků a 

navrhnout systém upnutí a zapolohování výměnné upínací desky na lože stroje. Zejména sytém 

upnutí a ustavení upínací desky může ovlivnit celkový návrh výměníku.   

11.2 Upínání obrobku na paletu  

Navržený stroj umožňuje provádět frézovací a soustružnické operace u rotačních a nerotačních 

obrobků. Tuto skutečnost je nutné zohlednit i při volbě půdorysu palety, který byl navržen 

jako kruhový, aby vytvořil co nejlepší množnou podporu a možnosti pro upínání rotačních 

obrobků. Upínací plocha palety je opatřena rovnoběžnými T drážkami, které umožnují upínání 

rotačních a nerotačních obrobků pomocí upínacích sad. Protože navržená paleta má velký 

průměr, trvalo by zavádění matic nebo šroubů do T drážek ke středu palety pro upínání menších 

obrobků dlouho. Proto jsou na průměru palety 1 500 mm umístěny otvory v T drážkách pro 

rychlejší zavádění matic nebo šroubů do T drážek. Rozměry T drážek jsou na Obr. 68) jsou 

voleny tak, aby umožnovaly vložení upínacího systému podle normy DIN 508. 

 

 

a) Směr a poloha otvorů v T 

drážkách 

b) Rozměry a rozteč T drážek na ploše pro 

upínání obrobků 

Obr. 68) Navržená upínací plocha univerzální palety  
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11.3 Systém uchycení palety  

Pro uchycení a ustavení palety je vybrán Zero-ponit systém od firmy ZeroClamp. Řešení této 

firmy nabízí nejlepší opakovatelnost upnutí a díky použití jednoho druhu upínacího čepu jsou i 

konstrukčně jednoduší. Zvolený Zero-point systému využívá tlakového vzduchu pro uvolnění 

pružinového mechanismu a k očištění od nečistot je třeba do otočného lože stroje zabudovat 

rozvody tlakového vzduchu pro každou jednotku Zero-point systému.  

Navrhované rozmístění prvků na spodní straně palety je na Obr. 69), kde jsou umístěny 

4 upínací čepy a dvě drážky pro vedení palety sloužící k výměně. Drážky pro vedení jsou 

umístěny na dvou opačných stranách palety pro zajištění stability palety s obrobkem jak při 

výměně ve stroji, tak i při výměně obrobku na výměníku. 

 

Obr. 69) Rozmístění upínacích a polohovací prvků ve spod palety 

11.4 Výpočet Zero-poin systému 

Kontrola Zero-point systému je provedena postupem doporučeným výrobcem, kdy se 

kontroluje bezpečnost proti vytržení upínacích čepů z upínacích modulů. Kontrola spočívá ve 

vypočtení bezpečnosti z poměru momentů, které působí proti loži stroje a momentů od 

zatěžujících sil snažící se nadzvednout obrobek s paletou z upínacích modulů. Aby použitý 

Zero-point systém správně fungoval a nedošlo během obrábění k nežádoucím stavům, výrobce 

doporučuje, aby výsledný poměr byl větší než 3. Výsledná rovnice má tvar: [29] 

𝑆 =
∑ 𝑀𝑝𝑟𝑜𝑡𝑖 𝑙𝑜ž𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗𝑒

∑ 𝑀𝑧𝑎𝑡ěž𝑢𝑗í𝑐í 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑦
≫ 3 (2)  

Pro navržený případ byla vybrána extrémní situace soustružnické operace, kdy probíhá 

obrábění v maximální výšce obrobku. Schéma je na Obr. 70). Univerzální paleta a obrobek mají 

dohromady maximální váhu 20 t a výška obrobku je maximální možná 2,5 m. Vlivem 

nesymetričnosti obrobku a otáček 𝑛𝑠1 působí excentrická síla 𝐹𝑛𝑒𝑠 v místě těžiště, které je mírně 

vychýleno od osy otáčení o vzdálenost 𝑟𝑠. Pro účely výpočtu byla zvolena excentricita 𝑟𝑠. Bod 

otáčení, vůči kterému se snaží radiální síla od soustružení vytrhnout obrobek s paletou 

z upínacích modulů Zero-poitn systému, je na Obr. 70). Navržený upínací modul má v Ø190 

mm a upínací sílu 60 kN. Hodnoty použité pro výpočet jsou uvedené v Tab 29) . [21] 
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Do výpočtu není zahrnuto působení hmotnosti obrobku proti upínacím modulům 

v rovnici (4), protože pozitivně ovlivňuje bezpečnost upnutí. Mohl by nastat případ obrábění 

obrobku se stejnými rozměry, ale s jinou hmotností, kde by výsledná bezpečnost nemusela být 

splněna. 

Obr. 70) Schéma pro výpočet kontroly upínací síly  

Tab 29)  Tabulka hodnot pro kontrolu upínací síly modulů Zero-poin systému 

Zatěžující ekvivalentní síla od soustružení:  Frads = 6 466 [N] 

Upínací síla modulu: 𝐹𝑚𝑜 = 60 000 [𝑁] 

Otáčky: 𝑛𝑠1 = 100 [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛] 

Hmotnost palety a obrobku: 𝑚𝑜𝑏𝑟20 = 20 000 [𝑘𝑔] 

Tíhové zrychlení: 𝑔 = 9,81 [𝑚/𝑠2] 

Výška obrobku: 𝑣𝑜𝑏𝑟1 = 2,5 [𝑚] 

Výška palety: 𝑣ℎ𝑝𝑎𝑙 = 0,3 [𝑚] 

Výška těžiště od palety: ℎ𝑛𝑒𝑠 = 0,7 [𝑚] 

Zvolená extrencitida: 𝑟𝑠 = 0,02 [𝑚] 

Průměr upínacího modulu: 𝑑𝑚 = 0,19 [𝑚] 

Spodní rozměr palety: 𝑠𝑇1 = 0,275 [𝑚] 

Spodní rozměr palety: 𝑠𝑇2 = 1,225 [𝑚] 

Spodní rozměr palety: 𝑠𝑚2 = 1,8 [𝑚] 
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Výpočet síly od excentricity závislosti na otáčkách: [29] 

𝐹𝑛𝑒𝑠 = 𝑚𝑜𝑏𝑟20 ∙ 𝑟𝑠 (
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑠1

60
) = 20 000 ∙ 0,02 (

2 ∙ 𝜋 ∙ 100

60
)

= 43 865 [𝑁] 
(3)  

Výpočet momentů působící proti loži: 

𝑀𝑝 = 2 ∙ 𝐹𝑚𝑜 ∙
𝑑𝑚

2
+ 2 ∙ 𝐹𝑚𝑜 ∙ (

𝑑𝑚

2
+ 𝑠𝑚1) = 

= 2 ∙ 60 000 ∙
0,19

2
+ 2 ∙ 60 000 ∙ (

0,19

2
+ 0,95) = 136 800[𝑁. 𝑚] 

(4)  

Výpočet momentů od zatěžujících sil: 

𝑀𝑧 = 𝐹𝑟𝑎𝑑𝑠 ∙ (ℎ𝑝𝑎𝑙 + 𝑣𝑜𝑏𝑟1) + 𝐹𝑛𝑒𝑠 ∙ (ℎ𝑝𝑎𝑙 + ℎ𝑛𝑒𝑠) = 

= 6 466 ∙ (0,3 + 2,5) + 6 466 ∙ (0,3 + 0,7) = 61 969 [𝑁. 𝑚] 
(5)  

Poměr působících momentů: 

𝑆𝑚 =
𝑀𝑝

𝑀𝑧
=

136 800

61 969
= 2,21 ≫ 3 (6)  

Výsledná bezpečnost nesplňuje doporučení výrobce. Protože navrhovaný stroj umožňuje 

v obrábění značnou variabilitu, aby při nějaké konfiguraci stroje při obrábění nedošlo 

k uvolnění několikatunového obrobku s paletou z otočného lože stroje, je vhodné z hlediska 

bezpečnosti tuto součást ještě více předimenzovat. Následky selhání této součásti během 

obrábění by byly velké. 

 Jsou možné dvě varianty, jak toho docílit. Jednou z možností je navýšení počtu 

upínacích modulů Zero-point systému. Při využití této možnosti jsou limity v rozmístění 

modulů, kdy pro efektivnější rozmístění upínacích modulů by bylo třeba se zbavit vodících 

drážek pro přesun palety. Druhou možností je navýšení přítlačné síly pomocí vodících T drážek, 

které by sloužily pro přesun palet během výměny a pro vyvození větší přítlačné síly.  

Jednodušší konstrukční variantou a také zvolenou možností je řešení úpravou vodících 

drážek na T drážky a T vedení s funkcí zvedání palety s obrobkem a vyvození přídavné 

přítlačné síly. Kdy vyvozená přítlačná síla musí být tak velká, aby poměr působících momentů 

splňoval podmínku 𝑆𝑚 ≥ 4 . Výpočet přítlačné síly 𝐹𝑇𝑑 pomocí poměru momentů k bodu A na 

Obr. 70): 

𝑆𝑚 =
𝑀𝑝 + 𝐹𝑇𝑑(𝑑𝑚/2 + 𝑠𝑇2)

𝑀𝑧 + 𝐹𝑇𝑑(𝑠𝑇1 − 𝑑𝑚/2)
 

𝐹𝑇𝑑 =
𝑀𝑝 − 𝑆𝑚 ∙ 𝑀𝑧

𝑆𝑇(𝑠𝑇1 − 𝑑𝑚/2) − (𝑑𝑚/2 + 𝑠𝑇2)
= 

=
136 800 − 4 ∙ 61 969

𝑆𝑇(0,275 − 0,19/2) − (0,19/2 + 1,225)
= 185 131[𝑁] 

(7)  
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11.5 Přenášený kroutící moment pomocí Zero-poin systému 

Další částí je orientační kontrola navrženého Zero-point systému na přenos kroutícího momentu 

během soustružení. Princip výpočtu se dá přirovnat k výpočtu předepjatého šroubového spoje 

namáhaného kolmou silou na jeho osu. Kdy přenos kroutícího momentu je pomocí třecí síly 

mezí 𝐹𝑚𝑇 mezi upínacím modulem a paletou. Velikost přenášeného momentu byla určena 

v kapitole 6.7. Vstupní hodnoty pro výpočet jsou v Tab 30) . 

Tab 30)  Tabulka hodnot pro výpočet přenosu kroutícího momentu Zero-ponit systémem 

Koeficient tření ocel-litina: [30]  fm = 0,13[−] 

Počet upínacích modulů: 𝑖𝑚 = 4[−] 

Kroutící moment od soustružení: 𝑀𝑘𝑒𝑠 = 7 830[𝑁. 𝑚] 

Určení síly působící 𝐹𝑚𝑝 proti jednomu upínacího modulu Zero-point systému z 

rovnováhy momentů k A na Obr. 70): 

𝐹𝑚𝑝 ∙ (
𝑠𝑚1

2
+

𝑑𝑚

2
) ∙ 𝑖𝑚 = 𝑀𝑝 + 𝐹𝑇𝑑(𝑑𝑚/2 + 𝑠𝑇2) − 𝑀𝑧 − 𝐹𝑇𝑑(𝑠𝑇1 − 𝑑𝑚/2) 

𝐹𝑚𝑝 =
𝑀𝑝 + 𝐹𝑇𝑑(𝑑𝑚/2 + 𝑠𝑇2) − 𝑀𝑧 − 𝐹𝑇𝑑(𝑠𝑇1 − 𝑑𝑚/2)

(
𝑠𝑚1

2
+ 𝑑𝑚/2) ∙ 𝑖𝑚

=

=
136 800 + 185 131(0,19/2 + 1,225) − 61 969 − 185 131(0,275 − 0,19/2)

(
0,95

2
+ 0,19/2) ∙ 4

= 125 386[𝑁] 

(8)  

Třecí síla mezi upínacím modulem a univerzální paletou: 

𝐹𝑚𝑇 = 𝐹𝑚𝑝 ∙ 𝑓𝑚 = 125 386 ∙ 0,13 = 16 300[𝑁] 
(9)  

Celkový přenášený kroutící moment třením: 

𝑀𝑘𝑇 = 𝐹𝑚𝑇 ∙ 𝑖𝑚 ∙
𝑠𝑚2

2
= 16 300 ∙ 4 ∙

1,8

2
= 58 680[𝑁. 𝑚] 

(10)  

Poměr působících kroutících momentů s kontrolou na navrženou minimální bezpečnost: 

𝑆𝑘 =
𝑀𝑘𝑇

𝑀𝑘𝑒𝑠
=

58 680

7 830
= 7,5 ≫ 6 

(11)  

 Výsledný poměr kroutících momentů vyšel větší než navržená bezpečnost. Kdy velikost 

navržené bezpečnosti pro přenos kroutícího momentu je 2x větší u kontroly proti vytržení 

z upínacích modulů, kdy je zde nutno uvážit i působení kroutícího momentu od zrychlení palety 

s obrobkem při změně otáček.  V použitém systému Zero-point  je hlavní dotyk mezi upínacím 

modulem a dosedací plochou na paletě. Další dotyk je mezi kuželovými plochami na upínacím 

čepu, který umožňuje vysokou přesnost upnutí. Velikost přenášeného krouticí momentu 

přenášeného přes kuželové plochy, které umožnují deformaci, nelze určit bez hlubší analýzy a 

podobné znalosti konstrukce upínacího modulu. Proto je předpoklad, že kroutící moment je 

přenášen třením na stykových plochách. 
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11.6 Návrh vedení pro přesun palety  

Paleta se při výměně pohybuje po T vedení na loži stroje a po vedení na výměníku mezi nimi 

je mezera 𝑙𝑚 o velikosti 300 mm, kterou musí paleta překonat schéma na Obr. 71). Základním 

prvkem obou vedení je rolna na Obr. 72), rolna je umístěna na čepu.   

 

Obr. 71) Schéma vedení pro přesun palety 

Maximální zatížení od hmotnosti obrobku a palety o celkové váze 20 t: 

𝐹𝑜𝑏𝑟 = 𝑚𝑜𝑏𝑟20 ∙ 𝑔 = 20 000 ∙ 9,81 = 196 200[𝑁] (12)  

Při přesunu dochází k odvalování válcové rolny po rovné ploše na spodní straně palety. 

Potřebný počet rolen na vedení je stanoven na základě kontroly na dotykový tlak podle Hertze 

výpočet pomocí rovince (15), který vzniká mezi jednou rolnou a spodní plochou vedení palety. 

Vstupní hodnoty pro výpočet jsou v Tab 31) . Kde navržený počet rolen je 𝑖𝑟 = 9. Zatěžující 

síla na jednu rolnu pro dvoje vedení: 

𝐹𝑅 =
𝐹𝑜𝑏𝑟

𝑖𝑟 ∙ 2
=

196 200

9 ∙ 2
= 10900[𝑁] (13)  

 

Obr. 72) Schéma použité HPCA rolny bez čepu od firmy T.E.A.TECHNIK [31] 

Použitá rolna pro vedení výměníku a T vedení je z nabídky firmy T.E.A.TECHNIK 

s.r.o. Jedná se o typ rolny HPCA90 s maximálním radiálním zatížením 121 000 N. [31] 
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Obr. 73) Schéma Hertzova tlaku pro dva dokonale kruhové válce  

s rovnoběžnou osou [32] 

Tab 31)  Vstupní hodnoty pro výpočet Hertzova tlaku 

Ocel modlu pružnosti: [32] 𝐸𝑜 = 207 000 [𝑀𝑃𝑎] 

Ocel Poissonův poměr: [32] µ𝑜 = 0,292 [−] 

Průměr rolny (na Obr. 72) jako A): [31] 𝑑𝑟 =  90 [𝑚𝑚] 

Poloměr plochy palety: 𝑑𝑝 =  ∞ [𝑚𝑚] 

Délka stykové hrany (na Obr. 72) jako E): [31] 𝑙𝑠 =  54 [𝑚𝑚] 

Dotyková plocha podle Hertze schéma k výpočtu na Obr. 73): [32] 

𝑏𝑅 = √
2 ∙ 𝐹𝑅

𝜋 ∙ 𝑙𝑠
∙

(1 − µ𝑜
2)

𝐸𝑜
+

(1 − µ𝑜
2)

𝐸𝑜

1
𝑑𝑝

+
1

𝑑𝑟

= 

= √
2 ∙ 10 900

𝜋 ∙ 54
∙

(1 − 0,2922)
207 000 +

(1 − 0,2922)
207 000

1
∞ +

1
90

= 0,32[𝑚𝑚] 

(14)  

Maximální Hertzův tlak: [32] 

𝑝𝐻𝑅 =
2 ∙ 𝐹𝑅

𝜋 ∙ 𝑏𝑅 ∙ 𝑙𝑠
=

2 ∙ 10 900

𝜋 ∙ 0,32 ∙ 54
= 401.9[𝑀𝑃𝑎] 

(15)  

Výsledný Hertzův tlak je příliš vysoký, aby se spodní strana ve vedení palety mohla 

pohybovat přímo po rolnách. Proto jsou do vedení palety vloženy vložky z oceli C45E s mezí 

kluzu v zušlechtěném stavu 490 MPa. Upevnění ocelové vložky je možné lepením nebo pomocí 

šroubů. [33] 
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11.6.1 Lepený spoj 

Spojování dvou kovových součástí se využívá zejména při výrobě automobilů, letadel 

a dalších aplikací ve strojírenství pro nerozebíratelné spojení. Lepení umožnuje spojit dva 

rozdílné matriály. Základním požadavkem je navrhnout lepený spoj tak, aby byl namáhán na 

smyk, tah a tlak, kdy mají lepené spoje největší únosnost, a vyvarovat se spojů s ohybovým 

namáháním a odlupovaní. Pevnost lepeného je závislá na adhezi, přilnavosti lepidla k lepeným 

materiálům a vnitřní soudržností lepidla kohezi. Struktura lepeného spoje na Obr. 74). [34] 

 

Obr. 74) Struktura lepeného spoje (1- základní materiál, 2;6 – adhezní zóna, 3;5- 

přechodová adhezní zóna, 4 – koherezní zóna) [34] 

Před samotným lepením je třeba  připravit lepené plochy pro dosažení co největší adheze lepidla 

k materiálu. Povrchová úprava záleží na použitém typu lepidla, provozních podmínkách, 

únosnosti a životnosti spoje. Lepené plochy je třeba očistit a odmastit pomocí rozpouštědel 

nebo mořením v kyselině. Během lepení je třeba dodržovat technologický proces použitého 

lepidla. Kvalita lepeného spoje je ovlivněna tloušťkou nanesené vrstvy, způsobem nanášení 

lepidla a způsobem vytvrzování. [34] 

11.6.2 Vlivy působící na lepený spoj 

Spoj mezi ocelovými kalenými deskami a litinovou univerzální paletou je namáhán 

tlakem od hmotnosti palety a obrobku. Na spoj působí další vlivy, jako jsou vibrace od 

obráběcího procesu a deformace univerzální palety vlivem zatížení od obrobku a přítlačným 

silám, během upnutí univerzální palety. Spojované materiály mají rozdílnou tuhost, kdy větší 

tuhost mají kalené desky. Umístění spoje v místě oslabení konstrukce univerzální palety, které 

má vliv na deformaci v místě spoje.  

11.6.3 Výběr technologie spoje 

Lepený spoj není použit z důvodu cyklického opakování deformace palety a rozdílné 

tuhosti spojovaných součástí, kombinace těchto vlivů by mohla způsobit po určitém počtu cyklů 

opakování odlupovaní kalených ocelových desek. Do procesu lepení vstupuje spoustu vlivů, 

které negativně ovlivňují kvalitu lepeného spoje. Proto je zvoleno spojení šrouby se zapuštěnou 

hlavou, který je méně náchylný k porušení    
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11.7 Výpočet a návrh řetězového mechanismu 

Přesun palety ze stroje na výměník je realizován pomocí čepu upevněném na válečkovém 

řetězu, který je napnut mezi dvěma stejnými řetězovými koly na výměníku schematicky 

zobrazeno na Obr. 75). Během výměny působí proti směru pohybu síla od valivého odporu a 

odpor v ložiskách umístěných v rolnách.  

 

Obr. 75) Schéma řetězového mechanismu 

11.7.1 Výpočet zatížení mechanismu během výměny 

Vstupní hodnoty pro výpočet sil ve formě odporu a vlivem zrychlení působících během výměny 

jsou uvedeny v Tab 32) .  

Tab 32)  Hodnoty pro výpočet sil působících během výměny 

Rameno valivého odporu: [30] 𝜉 = 0,06[𝑚𝑚] 

Zvolená rychlost palety: 𝑣𝑝 = 20[𝑚/𝑚𝑖𝑛] = 0.33 𝑚/𝑠 

Doba rozběhu na zvolenou rychlost: 𝑡𝑝 = 1[𝑠] 

Navržená roztečná kružnice řetězového kola: 𝑑𝑟𝑝 = 0,25[𝑚] 

Dráha pro přesun palety: 𝑆𝑝𝑎𝑙 = 2[𝑚] 

Účinnost kuželíkových ložisek: 𝜂𝑙𝑘 = 0.98[𝑖] 

Navržený počet rolen na jednom vedení: 𝑖𝑟𝑣 = 11 

Valivý odpor od vedení: [1] 

𝐹𝑡𝑣 =
𝐹𝑜𝑏𝑟 ∙ 𝜉

𝑑𝑟𝑝

2

=
196 200 ∙ 0,06

0,25
2

= 261,6[𝑁] (16)  

Celková účinnost ložisek v rolnách, když jsou v každé rolně dvě ložiska: 

𝜂𝑐𝑅 = 𝜂𝑙𝑘
(2∙2∙𝑖𝑟𝑣)

= 0,98(2∙2∙11) = 0,41 (17)  
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Zrychlení palety s obrobkem: 

𝑎𝑝 =
𝑣𝑝

𝑡𝑝
=

0,33

1
= 0,33 [

𝑚

𝑠2
] (18)  

Úhlová rychlost řetězového kola: 

𝜔𝑟 =
𝑣𝑝

𝑑𝑟𝑝

2

=
0,33

0,25
2

= 2,7 [
𝑟𝑎𝑑

𝑠
] 

(19)  

 Úhlové zrychlení řetězového kola: 

𝛼𝑟 =
𝑎𝑝

𝑑𝑟𝑝

2

=
0,33

0,25
2

= 2,7 [
𝑟𝑎𝑑

𝑠2
] 

(20)  

Otáčky řetězového kola: 

𝑛𝑟 =
𝜔𝑟 ∙ 60

2 ∙ 𝜋
=

2,7 ∙ 60

2 ∙ 𝜋
= 25,5 [

𝑜𝑡

𝑚𝑖𝑛
] (21)  

Dráha uražená při rozběhu a brždění: [1] 

𝑠𝑟𝑝 = 2 ∙
𝑣𝑝

2

𝑎𝑝
=

0,332

0,33
= 0,67[𝑚] (22)  

Celkový čas pro přesun palety: [1] 

𝑇𝑟𝑝 =
𝑠𝑝𝑎𝑙 − 𝑠𝑟𝑝

𝑣𝑝
+ 2

𝑣𝑝

𝑎𝑝
=

2 − 0,67

0,33
+ 2

0,33

0,33
= 6[𝑠] (23)  

Redukovaný moment setrvačnosti soustavy na hnanou hřídel: Řetězový mechanismus přesouvá 

velkou hmotnost, proto je do výpočtu zahrnuto působení dynamických sil při rozběhu a 

zpomalování v rovnici (25).  Momenty setrvačnosti řetězového kola jsou určeny ze 3D modelu 

pomocí programu Invertor vstupní hodnoty pro výpočet redukovaného momentu  

v rovnici (24).  

Tab 33)  Vstupní hodnoty pro výpočet zatížení od zrychlení soustavy 

Redukovaný moment setrvačnosti řetězového kola: 𝐽𝑟 = 0,18[𝑘𝑔. 𝑚2] 

Hmotnost řetězu: 𝑚𝑟𝑒 = 73.2[𝑘𝑔] 

Celkový redukovaný moment setrvačnosti soustavy na výstupní hřídel převodovky: 

𝐽𝑟𝑒𝑑𝑐 = 2 ∙ 𝐽𝑟 + (𝑚𝑜𝑏𝑟20 + 𝑚𝑟𝑒) ∙ (
𝑑𝑟𝑝

2
)

2

= 

= 2 ∙ 0,18 + (20 000 + 73,2) ∙ (
0,25

2
)

2

= 314[𝑘𝑔. 𝑚2] 

(24)  

Zatěžující moment od zrychlení: 

𝑀𝑟𝑒𝑑𝑟 = 𝐽𝑟𝑒𝑑𝑐 ∙ 𝛼𝑟 = 314 ∙ 2,7 = 837,3[𝑁. 𝑚] (25)  
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Moment od zatížení: 

𝑀𝑧𝑎 =
𝐹𝑡𝑣

𝜂𝑐𝑅
∙

𝑑𝑟𝑝

2
=

261,6

0,41
∙

0,25

2
= 79,5[𝑁. 𝑚] (26)  

Celkový moment působící na výstupní hřídel z převodovky: 

𝑀𝑐𝑒𝑙 = 𝑀𝑧𝑎 + 𝑀𝑟𝑒𝑑𝑟 = 79,5 + 837,3 = 916,9[𝑁. 𝑚] (27)  

Potřebný výkon pro pohon mechanismu: 

𝑃𝑟 = 𝑀𝑐𝑒𝑙 ∙ 𝜔𝑟 = 916,9 ∙ 2,7 = 2 445[𝑊] (28)  

11.7.2 Výpočet a návrh řetězu 

Válečkový řetěz je navržen podle postupu vybraného výrobce řetězů ČZ Řetězy s.r.o.. Potřebná 

dokumentace pro návrh válečkového řetězu je přiložena na CD v pdf s názvem CZ retezy 

vypocet. V Tab 34) jsou uvedeny součinitelé zvolené dle přiložené dokumentace pro výpočet 

upravené hodnoty přenášeného výkonu, který slouží pro výběr válečkového řetězu. [35] 

Tab 34)  Opravné součinitele pro úpravu přenášeného výkonu  

Činitel výkonu: [35] 𝜒 = 0,58[−] 

Součinitel pro řetězy: [35] φ = 1[−] 

Činitel mazání: [35] μr = 0,6[−] 

 

Upravená hodnota výkonu: [35] 

𝑃𝐷𝑟 =
𝑃𝑟

𝜇𝑟 ∙ 𝜑 ∙ 𝜒
=

2 445

0,6 ∙ 1 ∙ 0,58
= 7 025,9[𝑊] (29)  

Na základě velikosti upravené hodnoty přenášeného výkonu a otáček řetězového kola je zvolen 

dvouřadý válečkový řetěz označení 24B-2 dle ČSN 02 3311. Hodnoty zvoleného válečkové 

řetězu pro výpočet jsou uvedeny v Tab 35) a schématem navrženého řetězu na Obr. 76). 

 

Obr. 76) Schéma navrženého dvouřadého válečkového řetězu [36] 
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Tab 35)  Hodnoty zvoleného válečkového řetězu a hodnoty potřebné pro výpočet 

Pevnost při přetržení: [36] 𝐹𝐵𝑟 = 280 000[𝑁] 

Rozteč zubů: [36] 𝑝𝑟𝑜𝑧 = 0,0381[𝑚] 

Průměr čepu válečkového řetězu: [36] 𝑑2 = 14,63[𝑚𝑚] 

Vnější šířka vnitřního článku řetězu: [36] 𝑏2 = 37,90[𝑚𝑚] 

Počet zubů ozubeného kola: 𝑧𝑟 = 21[−] 

Navržená osová vzdálenost: 𝑎𝑧 = 2200[𝑚𝑚] 

Součinitel rázu: [35] 𝑌 = 3[−] 

Zvolený součinitel na základě vzdálenosti os: [35] 𝜌𝑟 = 1,15[−] 

Dovolený tlak v kloubu řetězu: [35] 𝑝𝑑 = 29,63[𝑀𝑃𝑎] 

Součinitel tření pro řetězy: [35] 𝜆𝑟 = 0,63[−] 

Hmotnost 1 m řetězu: [36] 𝑞𝑟 = 13,9[𝑘𝑔/𝑚] 

Korigovaný výkon pro kontrolní výpočty navrženého řetězu: [35] 

𝑃𝑘 =
𝑃𝐷𝑟

𝜌𝑟
=

7 025,9

1,15
= 6 109,5[𝑊] (30)  

Roztečná kružnice řetězového kola: [35] 

𝑑𝑟𝑜 =
𝑝𝑟𝑜𝑧

𝑠𝑖𝑛 (
𝜋
𝑧𝑟

)
=

0,0381

𝑠𝑖𝑛 (
𝜋

21)
= 0,256[𝑚] (31)  

Obvodová rychlost řetězu: 

𝑣𝑜𝑟 = 𝜔𝑟 ∙
𝑑𝑟𝑜

2
= 2,7 ∙

0,256

2
= 0,315 [

𝑚

𝑠
] (32)  

Zatížení řetězu od korigovaného přenášeného výkonu: [35] 

𝐹𝑜 =
𝑃𝑘

𝑣𝑜𝑟
=

6 109,5

0,315
= 17 924,7[𝑁] (33)  

Zatížení řetězu od vlastní hmotnosti: [35] 

𝐹𝑜𝑐 = 𝑞𝑟 ∙ 𝑣𝑜𝑟
2 = 13,9 ∙ 0,3152 = 1,6[𝑁] (34)  

Celková síla v řetězu: [35] 

𝐹𝑡𝑟 = 𝐹𝑜 + 𝐹𝑜𝑐 = 17 924,7 + 1,6 = 17 926,3 [𝑁] (35)  

Plocha kloubu řetězu: [35] 

𝑆𝑝𝑟 = 𝑏2 ∙ 𝑑2 = 37,9 ∙ 14,63 = 1 109 [𝑚𝑚2] (36)  

Výpočtový tlak v kloubu řetězu: [35] 

𝑝𝑝 =
𝐹𝑡𝑟

𝑆𝑝𝑟
=

17 926,3

1 109
= 16,2[𝑀𝑃𝑎] (37)  
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Dovolený tlak v kloubu řetězu: [35] 

𝑝𝑑 = 𝑝1 ∙ 𝜆 = 29,6 ∙ 0,63 = 18,97[𝑀𝑃𝑎] (38)  

Podmínka, která musí být dodržena při kontrole talku v kloubu řetězu je 𝑝𝑝 > 𝑝𝑑. Zvolený řetěz 

vyhovuje dané podmínce. Součinitel statické bezpečnosti proti přetržení, kde 𝑘𝑠 > 7: [35] 

𝑘𝑠 =
𝐹𝐵𝑟

𝐹𝑡𝑟
=

280 000

17 926,3
= 15,6[−] (39)  

Součinitel bezpečnosti proti přetržení při dynamickém zatížení, kde 𝑘𝑑 > 5: [35] 

𝑘𝑑 =
𝐹𝐵𝑟

𝐹𝑡𝑟 ∙ 𝑌
=

280 000

17 926,3 ∙ 3
= 5,2[−] (40)  

Zvolený řetěz vyhovuje z hlediska statické bezpečnosti a dynamické bezpečnosti. Výpočet 

počtu článků na zvolené osové vzdálenosti: [35] 

𝑋𝑟 = 2 ∙
𝑎𝑧

𝑝𝑟𝑜𝑧
+ 𝑧𝑟 = 2 ∙

2 200

38,1
+ 21 = 136,5 (41)  

Dle doporučení výrobce je zvolený nejbližší sudý počet článků, který je 136. Přepočítaná osová 

vzdálenost: [35] 

𝑎𝑣 =
𝑝𝑟𝑜𝑧

8
∙ (2 ∙ 𝑥𝑟 − 2 ∙ 𝑧𝑟 + √(2 ∙ 𝑥𝑧 − 2 ∙ 𝑧𝑟)2) = 

=
38,1

8
∙ (2 ∙ 136 − 2 ∙ 21 + √(2 ∙ 136 − 2 ∙ 21)2) = 2190,75[𝑚𝑚] 

(42)  

11.7.3 Návrh motoru a převodovky pro pohon řetězového mechanismu 

Pro pohon mechanismu je třeba dosáhnout velkého kroutícího momentu při nízkých otáčkách 

a zablokování mechanismu v koncových polohách. Pro tento účel je zvolena šneková 

převodovka, která je vhodná díky velkému převodovému poměru a samosvornosti. Navržená 

šneková převodovka je od firmy ATEK model SL 100 s maximálním výstupním momentem 

1582 N.m a převodovým poměrem 1:40. [37] 

 Pro pohon je zvolen 6-polový asynchronní motor od firmy Siemens typové označení 

motoru 1LE1001-1CC0. Hodnoty vlastností převodovky a motoru potřené pro kontrolu 

navrženého motoru jsou uvedeny v Tab 36) . [38] 

Tab 36)  Hodnoty navržené převodovky a motoru 

Výkon motoru: [38] 𝑃𝑚 = 3 000[𝑊] 

Jmenovitý moment motoru: [38] 𝑀𝑚 = 30[𝑁. 𝑚] 

Otáčky motoru: [38] 𝑛𝑚 = 970[𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛] 

Moment setrvačnosti motoru: [38] 𝐽𝑚 = 0,024[𝑘𝑔. 𝑚2] 

Převodový poměr: 𝑖𝑝𝑠 = 40[−] 

Moment setrvačnosti převodovky ke vstupní hřídeli: [37] 𝐽𝑝𝑟 = 2,021 ∙ 10−3[𝑘𝑔. 𝑚2] 
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Výpočet potřebného momentu na hřídeli motoru je pomocí metody redukce mechanismu 

na hřídel motoru. Kde moment setrvačnosti výstupní hřídele je zanedbán. Výpočet 

redukovaného momentu setrvačnosti na hřídel motoru:  

𝐽𝑟𝑒𝑑𝑚 = 𝐽𝑚 + 𝐽𝑝𝑟 +
𝐽𝑟𝑒𝑑𝑐

𝑖𝑝𝑠
2

= 0,024 + 2,021 ∙ 10−3 +
314

402
= 0,22[𝑘𝑔. 𝑚2] (43)  

Úhlové zrychlení hřídele motoru: 

𝛼𝑚𝑟 = 𝛼𝑟 ∙ 𝑖𝑝𝑠 = 2,7 ∙ 40 = 106,7 [𝑟𝑎𝑑/𝑠2] (44)  

Potřebný kroutící moment na hřídeli motoru:  

𝑀𝑚𝑟 = 𝐽𝑟𝑒𝑑𝑚 ∙ 𝛼𝑚𝑟 +
𝑀𝑧𝑎

𝑖𝑝𝑠
= 0,22 ∙ 106,7 +

79,6

40
= 25,7[𝑁. 𝑚] (45)  

Navržený motor musí splňovat podmínku 𝑀𝑚 > 𝑀𝑚𝑟 , aby se řetězový mechanismus rozběhl 

do zvoleného času.  

11.7.4 Kontrola hřídele pro pohon řetězového kola 

Hnané řetězové kolo je spojeno se šnekovou převodovkou hřídelí, která je uložena na dvou 

ložiskách na Obr. 77) Toto řešení umožnuje umístění převodovky a elektromotoru do vnitřního 

prostoru výměníku. Hnací hřídele je uložena na dvou ložiskách (A, B) která zachycují působící 

síly.   

 

Obr. 77) Schéma pohonu hnacího řetězového kola 
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Hnací hřídel je pro výpočet zjednodušena na prutové těleso se třemi různými průměry. 

Na hřídel působí síla od válečkového řetězu v radiálním směru a axiální síla od hmotnosti 

řetězového kola o velikosti poloviny hmotnosti řetězu. Všechna axiální síla je zachycena v 

podpoře A. Zároveň je také zatížena přenášeným kroutícím momentem. Na hřídeli je několik 

kritických míst v místech změny průměru a pod drážkami pro pero. Vstupní hodnoty a rozměry 

pro výpočet jsou uvedeny v Tab 37) . Hřídel je vyrobena z oceli 11 500. 

 

Obr. 78) Hnací hřídel s náhradou za prut se třemi sektory 

Tab 37)  Hodnoty pro kontrolu navržené hřídele 

𝑑ℎ1 = 50[𝑚𝑚] 𝑙ℎ1 = 68[𝑚𝑚] 

𝑑ℎ2 = 60[𝑚𝑚] 𝑙ℎ2 = 100[𝑚𝑚] 

𝑑ℎ3 = 48[𝑚𝑚] 𝑙ℎ3 = 105[𝑚𝑚] 

𝑑ℎ4 = 70[𝑚𝑚] 𝑙𝑐1 = 10[𝑚𝑚] 

𝑟𝑐1 = 1[𝑚𝑚]  

Mez pevnosti matriálu hřídele: [39] 𝑅𝑚ℎ = 470[𝑀𝑃𝑎] 

Mez kluzu materiálu hřídele: [39] 𝑅𝑒ℎ = 275[𝑀𝑃𝑎] 

Hmotnost hnaného řetězového kola: 𝑚𝑟𝑘 = 26,8[𝑘𝑔] 
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Radiální síla působící na hřídel: 

𝐹𝑟ℎ =
𝑀𝑐𝑒𝑙

𝑑𝑟𝑜

2

=
916,9

0,256
2

= 7 173,5[𝑁] (46)  

Axiální síla od hmotnosti řetězového kola a polovinou hmotnosti řetězu:  

𝐹𝑎ℎ = (𝑚𝑟𝑘 +
𝑚𝑟𝑣

2
) ∙ 𝑔 = (26,8 +

73,2

2
) ∙ 9,81 = 621,8[𝑁] (47)  

Reakce ve vazbě A ve směru osy x: 

𝐹𝐴𝑋 = 𝐹𝑎ℎ (48)  

Reakce ve vazbě A ve směru osy y, určení z momentové rovnováhy k dobu B: 

𝐹𝐴𝑌 =
𝐹𝑟ℎ ∙ (𝑙ℎ1 + 𝑙ℎ2)

𝑙ℎ2
=

7 173,5 ∙ (68 + 100)

100
= 12 051,4[𝑁] (49)  

Reakce ve vazbě B ve směru osy y, určení z mostové rovnováhy k bodu A 

𝐹𝐵𝑌 =
𝐹𝑟ℎ ∙ 𝑙ℎ1

𝑙ℎ2
=

7 173,5 ∙ 68

100
= 4 878[𝑁] (50)  

Ložiska použitá v podporách A a B jsou navržena stejná a podle rozměrů konstrukčních 

rozměrů s vnitřním průměrem 60 mm. Navržená ložiska jsou od firmy SKF s  

označením 6012-Z se statickou únosností 23,2 kN, která je více než dostačující z pohledu 

působcích radiálních sil 𝐹𝐵𝑌, 𝐹𝐴𝑌 v podporách. Axiální síla působící na ložisko v podpoře A je 

příliš malá, aby byla brána v potaz. [32] [40] 

 Navržená hřídel je výpočtově zkontrolována v kritickém bodě C1 na Obr. 78), kde podle 

výsledné analýzy VVU působí největší ohybový moment. Celá hřídel je namáhána míjivým 

zatížením od řetězového mechanismu, který pracuje v intervalech při výměně. S velikostí 

ohybového monetu: 

𝑀𝑜𝑐 = 𝐹𝑟ℎ ∙ (𝑙ℎ1 − 𝑙𝑐1) = 7 173,5 ∙ (0,068 − 0,013) = 394,5[𝑁. 𝑚] (51)  

V kritickém místě C1 je koncentrátor napětí s přechodem velkého průměru na malý průměr a 

konstrukčním zaoblením. Pro zohlednění koncentrace napětí je použita Neuberova rovnice 

modifikována Heywoodem pro výpočet součinitele vrubu vstupní hodnoty jsou v Tab 38) . 

Kontrola hřídele je provedena na únavové zatížení podle Gerberova kritéria spojené s teorií 

HMH. Kdy hřídel je namáhaná stálým kroutícím momentem se souměrně střídavým ohybovým 

napětím. 

Tab 38)  Vstupní hodnoty pro výpočet součinitele vrubu [32] 

Součinitel koncentrace napětí pro ohyb: 𝛼𝑜ℎ = 2,1 

Součinitel koncentrace napětí pro krut: 𝛼𝑡ℎ = 1,7 

Výpočet Heywoodova parametru: [32] 

√𝑎 =
139

𝑅𝑚ℎ
=

139

470
= 0,296[√𝑚𝑚] (52)  
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Výpočet součinitele vrubu pro ohyb: [32] 

𝛽𝑜ℎ =
𝛼𝑜ℎ

1 +
2 ∙ (𝛼𝑜ℎ − 1)

𝛼𝑜ℎ
∙

√𝑎

√𝑟𝑐1

=
2,1

1 +
2 ∙ (2,1 − 1)

2,1 ∙
0,296

√1

= 1,6[−] 
(53)  

Výpočet součinitele vrubu pro krut: [32] 

𝛽𝑡ℎ =
𝛼𝑡ℎ

1 +
2 ∙ (𝛼𝑡ℎ − 1)

𝛼𝑡ℎ
∙

√𝑎

√𝑟𝑐1

=
1,7

1 +
2 ∙ (1,7 − 1)

1,7 ∙ √0,296

√1

= 1,37[−] 
(54)  

Pro výpočet bezpečnosti namáháním hřídele při únavě je třeba spočítat korigovanou mez únavy. 

Pro výpočet korigované meze únavy je použita Marinova rovnice (56) vstupní koeficienty jsou 

v Tab 39) Do výpočtu vstupuje mez únavy zkušební tyče, která je určena rovnicí (55).   

Tab 39)  Vstupní hodnoty pro výpočet korigované meze únavy [32] 

Součinitel vlivu jakosti povrchu: 𝑘𝑎ℎ = 0,88[−] 

Součinitel vlivu velikosti tělesa: 𝑘𝑏ℎ = 0,82[−] 

Součinitel vlivu způsobu zatěžování: 𝑘𝑐ℎ = 0,59[−] 

Součinitel vlivu teploty: 𝑘𝑑ℎ = 1[−] 

Součinitel spolehlivosti pro 95%: 𝑘𝑒ℎ = 0,87[−] 

Součinitel zahrnující další vlivy: 𝑘𝑓ℎ = 1[−] 

Mez únavy zkušební tyče: [32] 

𝜎𝑐𝑜 = 0,504 ∙ 𝑅𝑚ℎ = 0,504 ∙ 470 = 236,9[𝑀𝑃𝑎] (55)  

Výpočet korigované meze únavy v kritickém místě: [32] 

𝜎´𝑐𝑜 = 𝑘𝑎ℎ ∙ 𝑘𝑏ℎ ∙ 𝑘𝑐ℎ ∙ 𝑘𝑑ℎ ∙ 𝑘𝑒ℎ ∙ 𝑘𝑓ℎ ∙ 𝜎𝑐𝑜 = 

= 0,88 ∙ 0,82 ∙ 0,59 ∙ 1 ∙ 0,87 ∙ 1 ∙ 236,9 = 87,5[𝑀𝑃𝑎] 
(56)  

Součinitel bezpečnosti k meznímu stavu únavy podle Gerberova kritéria s teorií HMH: [32] 

1

𝑘ℎ𝑐1
=

16 ∙ 𝛽𝑜ℎ ∙ 𝑀𝑜𝑐

𝜋 ∙ 𝑑ℎ1
3 ∙ 𝜎´𝑐𝑜

(1 + (1 + 3 (
𝛽𝑡ℎ ∙ 𝑀𝑐𝑒𝑙 ∙ 𝜎´𝑐𝑜

𝛽𝑜ℎ ∙ 𝑀𝑜𝑐 ∙ 𝑅𝑚ℎ
)

2

)

1/2

) = 

=
16 ∙ 1,6 ∙ 394 540

𝜋 ∙ 503 ∙ 87,5
(1 + (1 + 3 (

1,37 ∙ 916 880 ∙ 87,5

1,6 ∙ 394 540 ∙ 470
)

2

)

1/2

) = 0,64 → 

𝑘ℎ𝑐1 =
1

0,64
= 1,55 

(57)  

Hnací řetězové kolo je spojeno s hřídelí pomocí dvou per. Další částí výpočtu je určení délky 

pera a kontrola hřídele na krut v místě perového spojení hřídele a řetězového kola, kdy řetězové 

kolo je vyrobeno z ocele C45 a pero z ocele 11 600. Hodnoty potřebné pro výpočet jsou 

uvedeny v  Tab 40) . 
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Tab 40)  Hodnoty pro navržení délky pera 

Hloubka drážky pro pero v řetězovém kole: [30] 𝑡1𝑝 = 3,5[𝑚𝑚] 

Hloubka drážky pro pero v hřídeli: [30] 𝑡𝑝 = 5,5[𝑚𝑚] 

Šířka pera: [30] 𝑏𝑝 = 14[𝑚𝑚] 

Dovolený tlak pro ocel v drážce pro pero: [32] 𝑃𝐷ℎ = 150[𝑀𝑃𝑎] 

Mez kluzu ocele 11 600: [41] 𝑅𝑒ℎ = 325[𝑀𝑃𝑎] 

Součinitel vlivu zatížení drážek v náboji 

perového spoje: [32] 
𝑘𝑝𝐷 = 0,45[−] 

 Síla působící na bok jednoho pera: 

𝐹ℎ𝑟 =
𝑀𝑐𝑒𝑙

𝑑ℎ1

2 ∙ 2
=

916 880

50
2 ∙ 2

= 18 337,7[𝑁] (58)  

Dovolený tlak pro ocel v náboji drážce pro pero se střídavým zatížení a malými rázy: [32] 

𝑃𝐷𝑝 = 𝑃𝐷ℎ ∙ 𝑘𝑝𝐷 = 150 ∙ 0,45 = 67,5[𝑀𝑃𝑎] (59)  

Vypočítaná délka pera z otlačení: [32] 

𝑙𝑝 =
𝐹ℎ𝑟

𝑃𝐷ℎ ∙ 𝑡1𝑝
=

18 337,7

67,5 ∙ 3,5
= 77,6[𝑚𝑚] (60)  

Na základě vypočítané délky pera a průměru hřídele je zvoleno pero s  

označením14x9x80 ČSN 02 2562. Navržené pero je zkontrolováno na střih v rovnici (62). Kde 

dovolené napětí ve střihu je určeno v z rovnice: [32] 

𝜏𝑒𝑝 = 0,577 ∙ 𝑅𝑒𝑝 = 0,577 ∙ 325 = 187,5[𝑀𝑃𝑎] (61)  

Střihové napětí v jednom peru od zatížení: 

𝜏𝑝 =
𝐹ℎ𝑟

𝑏𝑝 ∙ 𝑙𝑝
=

𝐹ℎ𝑟

14 ∙ 80
= 13,1[𝑀𝑃𝑎] (62)  

Z provedeného kontrolního výpočtu navržené pero vyhovuje kontrole na střih. Další kontrolou 

je kontrola hřídele na krut z rovnice: 

𝜏ℎ𝑝 =
16 ∙ 𝑀𝑐𝑒𝑙

𝜋 ∙ (𝑑ℎ1 − 2 ∙ 𝑡𝑝)
=

16 ∙ 916 880

𝜋 ∙ (50 − 2 ∙ 5,5)
= 116,7[𝑀𝑃𝑎] (63)  

Dovolené napětí ve střihu pro materiál hřídele: [32] 

𝜏𝑒ℎ = 0,577 ∙ 𝑅𝑒ℎ = 0,577 ∙ 275 = 158,7[𝑀𝑃𝑎] (64)  

Z výše provedených výpočtů navržená hřídel vyhovuje pro použití dvojitého perového spoje.  
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11.7.5 Navržení hnaného řetězového kola 

Hnané řetězové kolo je umístěno na dvou stejných ložiskách a přírubě, která je spojena se 

základní konstrukcí pomocí šroubů na Obr. 79). Hnané řetězové kolo také umožňuje posunutí 

pro dopnutí řetězu při montáži. Navržená ložiska jsou od SKF označení 6207 se statickou  

únosností 15,3 kN. Každé ložisko zachycuje poloviční sílu 𝐹𝑟ℎ spočítanou v kapitole. [42] 

 

Obr. 79) Schéma uložení hnaného řetězového kola 
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11.8 Výpočet pohonu pastorku a hřebenu 

Celý výměník se pohybuje na lineárním valivém vedení s pohonem pomocí ozubeného hřebenu 

a pastorku. Pohon pastorku je umístěn v zadní části výměníku schematicky zobrazeno  

na Obr. 80). Pro výpočet pohonu jsou uvažovány dvě situace: s plným zatížením a bez zatížení. 

Hmotnost výměníku je určena ze 3D modelu s přídavky. Proti pohybu výměníku působí pouze 

pasivní síly od vedení, které jsou závislé na hmotnosti a součinitelů tření na vodících plochách. 

Hodnoty potřebné pro výpočet jsou uvedeny v Tab 41) .  

 

Obr. 80) Schéma pohonu výměníku ozubeným hřebenem a pastorkem 

Tab 41)  Hodnoty pro výpočet pohonu výměníku 

Hmotnost výměníku: 𝑚𝑣 = 2 800[𝑘𝑔] 

Poloměr pastorku hřebenu: 𝑟𝑣𝑝 = 0,035[𝑚] 

Součinitel tření na vodících plochách: [1] 𝑓𝑣 = 0,005[−] 

Čas rozběhu a zastavení: 𝑡𝑣𝑟 = 0,5[𝑠] 

Rychlost výměníku s paletou: 𝑣𝑛 = 10[𝑚/𝑚𝑖𝑛] = 0,16[𝑚/𝑠] 

Rychlost výměníku bez palety: 𝑣𝑢 = 30[𝑚/𝑚𝑖𝑛] = 0,5[𝑚/𝑠] 

Čas rozběhu bez palety: 𝑡𝑣𝑢 = 0,5[𝑠] 

Délka dráhy při přední výměně: 𝑠𝑐𝑒𝑙𝑝 = 1,8[𝑚] 

Délka dráhy při zadní výměně: 𝑠𝑐𝑒𝑙𝑧 = 6,2[𝑚] 

 

Lineární zrychlení výměníku: 

𝑎𝑣 =
𝑣𝑛

𝑡𝑣𝑟
=

10

0,5
= 0,33 [

𝑚

𝑠2
] (65)  

 

 



 

107 

 

Úhlové zrychlení pastorku: 

𝛼𝑣𝑝 =
𝑎𝑣

𝑟𝑣𝑝
=

0,33

0,035
= 9,5 [

𝑟𝑎𝑑

𝑠2
] (66)  

Moment od působících třecích sil na hřídel pastorku: [1] 

𝑀𝐺𝑇 = (𝑚𝑜𝑏𝑟20 + 𝑚𝑣) ∙ 𝑓𝑣 ∙ 𝑟𝑣𝑝 = 

= (20 000 + 2 800) ∙ 0,005 ∙ 0,035 = 4[𝑁. 𝑚] 
(67)  

Redukovaný moment soustavy na hnací pastorek: 

𝐽𝑟𝑒𝑑𝑣𝑝 = (𝑚𝑜𝑏𝑟20 + 𝑚𝑣) ∙ 𝑟𝑣𝑝
2 = (20 000 + 2 800) ∙ 0,0332 = 27,9[𝑘𝑔. 𝑚2] (68)  

Zatěžující moment od zrychlení působící na pastorek: 

𝑀𝑝𝑑𝑦𝑛 = 𝐽𝑟𝑒𝑑𝑣𝑝 ∙ 𝛼𝑣𝑝 = 24,8 ∙ 9,5 = 266[𝑁. 𝑚] (69)  

Celkový zatěžující moment: 

𝑀𝑣𝑐 = 𝑀𝑝𝑑𝑦𝑛 + 𝑀𝐺𝑇 = 266 + 3,8 = 270[𝑁. 𝑚] (70)  

Dráha uražená při rozběhu a brždění: [1] 

𝑠𝑣 = 2 ∙
𝑣𝑛

2

𝑎𝑣
= 2 ∙

0,162

0,33
= 0,17[𝑚] (71)  

 Celková doba pohybu při výměně zpředu: [1] 

𝑇𝑣𝑝 =
𝑠𝑐𝑒𝑙𝑝 − 𝑠𝑣

𝑣𝑛
+ 2 ∙

𝑣𝑛

𝑎𝑣
=

1,8 − 0,17

0,16
+ 2 ∙

0,17

0,33
= 10,8[𝑠] (72)  

Postup výpočtu celkového momentu a celkové doby je zopakován pro případ, kdy na výměníku 

není paleta a rychlost výměníku je 40 m/min. Část operace, kdy se výměník vrací zpět do 

výchozí polohy mimo stroj. Výsledné vypočtené hodnoty jsou uvedeny v Tab 42)  a v grafu na 

Obr. 81).  

Tab 42)  Výsledné momenty a časy při plné zátěži, bez zátěže a čas přetažení palety 
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Obr. 81) Působení momentů v čase na pastorku ozubeného hřebenu během výměny  

Ekvivalentní pro výpočet výsledného zatížení je použit průběh momentů při zadní 

výměně. Při tomto cyklu je motor déle v chodu a je menší vliv prostoje vzniklého přesunem 

palety. Výsledný ekvivalentní moment se spočítá stejně jako v kapitole 0: 

𝑀𝑣𝑒𝑘𝑣 = √
𝑇𝑣𝑝 ∙ 𝑀𝑣𝑐

2 + 𝑇𝑣𝑝𝑢 ∙ 𝑀𝑣𝑐𝑢
2

𝑇𝑣𝑝 + 𝑇𝑣𝑝𝑢 + 𝑇𝑟𝑝
= 

= √
27,2 ∙ 2702 + 12,4 ∙ 32,22

27,2 + 12,4 + 6
= 221,4[𝑁. 𝑚] 

(73)  

Síla působící tečně na pastorek pro návrh hřebenu a pastorku: 

𝐹𝑎𝑝 =
𝑀𝑣𝑒𝑘𝑣

𝑟𝑣𝑝
=

221,4

0,035
= 6 325,6[𝑁] (74)  

Na základě hodnot z výše vypočtených rovnic je zvoleno řešení od firmy STOBER, dodavatel 

planetových převodovek spolupracující s firmou ATLANTA, která dodává ozubené hřebeny a 

pastorky. Zvolený pohon od firmy STOBER má označení ZV322SPA722SPD0280MFL. Kdy 

modul ozubeného hřebenu a pastorku je 3 mm s počtem zubů pastorku 22. Zvolený systém má 

udávanou vůli výrobcem 0,02 mm. Vůle vzniká v planetové převodovce s převodovým 

poměrem 1:28. [43] 
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Ozubený hřeben je firmy ATLANATA s katalogovým označením 39 30 108. Kvalita 

použitého ozubeného hřebenu je 8. Jsou vhodné pro použití na svařovacích robotech a 

manipulační technice. Maximální zubová vůle mezi pastorkem a ozubeným hřebenem 

s modulem 3 mm je udávaná výrobce 0,2 mm. Díky použití Zero-point systému, který má na 

upínacích čepech náběžnou hranu o velikosti několika milimetrů pro zapadnutí  

do kuželové díry, je dostačující použití pro pohon ozubeného hřebenu s pastorkem bez  

vymezení vůle. [44] [45] 

Průběh zvoleného systému vstupního momentu na otáčkách je na Obr. 82), průběh 

výstupního momentu na výstupních otáčkách je na Obr. 83) a výstupní síla na výstupních 

otáčkách je na Obr. 84). Celková technická data jsou v příloze na CD v souboru s názvem 

STOBER pohon. Kdy tento soubor je vygenerován konfigurátorem firmy STOBER a přiložen 

na CD s názvem STOBER pohon. [46] 

 

 

Obr. 82) Průběh vstupního momentu na otáčkách [46] 
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Obr. 83) Průběh výstupního momentu na výstupních otáčkách [46] 

 

Obr. 84) Průběh výstupní síly na otáčkách [46] 
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11.8.1 Kontrola navrženého motoru  

Pro pohon pastorku je navržen servomotor od firmy Siemens označení 1FT7066-_AH7. Mezi 

elektromotorem a pastorkem je vložená planetová převodovka. Předpokládaná frekvence 

výměny jde jen těžko určit, je závislá na obráběcích časech a na prováděných operacích na 

stroji, proto je zatěžovací cyklus zvolen typu S3 60 % , kdy pohon je polovina času v klidu. 

Typ zatížení S3 60 % je zvolen také z důvodu, aby navržený motor měl rezervu pro případné 

další přetížení. Hodnoty pro výpočet a kontrolu zvoleného motoru jsou v Tab 43) . 

Tab 43)  Hodnoty pro kontrolu navrženého motoru a převodovky 

Redukovaný moment setrvačnosti motoru s brzdou: [47] 𝐽𝑚𝑣 = 19,3 ∙ 10−4[𝑘𝑔. 𝑚2] 

Redukovaný moment převodovky na vstupní hřídel: [43] 𝐽𝑝𝑣 = 12 ∙ 10−4[𝑘𝑔. 𝑚2] 

Převodový poměr převodovky: 𝑖𝑝𝑣 = 28[−] 

Vypočtený moment na hřídeli motoru: 

𝑀𝑚𝑣 = (𝐽𝑚𝑣 + 𝐽𝑝𝑣) ∙ 𝛼𝑣𝑝 +
𝑀𝑣𝑒𝑘𝑣

𝑖𝑝𝑣
= 

= (19,3 ∙ 10−4 + 12 ∙ 10−4) ∙ 9,5 +
221,4

32
= 8[𝑁. 𝑚] 

(75)  

Úhlová rychlost pastorku pro rychlost bez zatížení: 

𝜔𝑣𝑝 =
𝑣𝑢

𝑟𝑣𝑝
=

0,5

0,033
= 14,3 [

𝑟𝑎𝑑

𝑠
] (76)  

Otáčky hřídele servomotoru bez zatížení: 

𝑛𝑚𝑝 =
𝜔𝑣𝑝

2 ∙ 𝜋
∙ 𝑖𝑝𝑣 =

15,2

2 ∙ 𝜋
∙ 28 = 3819,7 [

𝑜𝑡

𝑚𝑖𝑛
] (77)  

 

Obr. 85) Průběh momentu v závislosti na otáčkám servomotoru 1FT7066-_AH7 [47] 

Porovnání výsledného vypočteného potřebného momentu na hřídeli motoru s  grafem 

průběhu momentů v závislosti na otáčkách a typu zatížení motoru na Obr. 85) zvolený motor 

vyhovuje při typu zatížení S6 60%. 
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11.9 Konstrukční řešení pohonu výměníku 

Servomotor s polentovou převodovkou a pastorkem jsou uchyceny na přírubě, která umožňuje 

dotlačení pastorku k ozubenému hřebenu pomocí šroubu pro dotlačení a omezení vůle mezi 

pastorkem a hřebenem na Obr. 86). Příruba je umístěna na obrobené ploše na výměníku a 

uchycena pomocí čtyř šroubů. Hřeben je umístěn na základním konstrukci na obrobené ploše.  

 

Obr. 86) Detail pohonu výměníku 
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11.10 Výpočet lineárního valivého vedení 

Navržené vozíky jsou na základě vypočtených rekcí ve vazbách v simulaci MKP v kapitole 0. 

Kdy výsledné zatížení předního a zadního vozíku je v Tab 44) . Ve vypočteném zatížení vozíků 

není zahrnuta hmotnost od mechanismů osazených ve výměníku a síly působící během rozjezdu 

a zpomalení.  

 

Obr. 87) Vybrané lineární valivé vedení od firmy Hiwin typu HGH 

Doporučená statická konstrukční bezpečnost výrobcem je 1,5 až 3, výpočet je pomocí 

rovnice (78). Protože ve vypočteném zatížení nejsou zahrnuty všechny působící vlivy, bude se 

navržený vozík pohybovat u horní hranice bezpečnosti doporučené výrobcem. Vybrané lineární 

valivé vedení je od výrobce Hiwin, označení výrobce HGH 55 CA se čtyřřadým kuličkovým 

vedením na Obr. 87). Parametry vozíku potřebné pro výpočet jsou v Tab 44) . [48] 

Tab 44)  Zatížení vozíků vedení a hodnoty zvoleného valivého vedení 

Zatížení předních vozíků valivého vedení: 𝑃𝑝𝑟 = 58 440[𝑁] 

Zatížení zadních vozíku valivého vedení: 𝑃𝑝𝑧 = 41 510[𝑁] 

Statické zatížení valivého vedení: [48] 𝐶𝑜𝑣 = 148 330[𝑁] 

Dynamické zatížení valivého vedení: [48] 𝐶𝑑𝑦𝑛𝑣 = 114 440[𝑁] 

Statická konstrukční bezpečnost navrženého valivého vedení: [48] 

𝑓𝑠𝑙 =
𝐶𝑜𝑣

𝑃𝑝𝑟
=

148 330

58 440
= 2,5[−] (78)  

Na vedení nepůsobí žádné negativní vlivy definované výrobcem, na základě toho se spočítá 

životnost vedení v km, pokud by byl výměník stéle plně zatížen: [48] 

𝐿𝑘𝑚 = (
𝐶𝑑𝑦𝑛𝑣

𝑃𝑝𝑟
)

3

∙ 100 = (
114 440

58 440
)

3

∙ 100 = 750,9[𝑘𝑚] (79)  
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11.11 Výsledný Ganttův diagram operací paletizace 

Z výsledných vypočtených časů jsou sestaveny Ganttovy digramy pro přední na Obr. 88) a 

zadní výměnu na Obr. 89). Kdy většina operací probíhá sériově za sebou. Pouze operace 

zvednutí palety s obrobkem pro úsporu času probíhá paralelně během příjezdu a odjetí 

výměníku. Pro operaci zvednutí T vedení byl čas zvolen na 0,5 s, kde se T vedení vyzdvihne o 

60 mm nahoru. V rámci této diplomové práce nebyly navrženy konkrétní hydraulické písty, 

které by byly vhodné pro použití, protože jsou součástí otočného lože stroje, která je nad rámec 

této diplomové práce.  

 

Obr. 88) Ganttův digram pro přední výměnu 

 

Obr. 89) Gantův digram pro zadní výměnu 
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12 KONTROLA VÝMĚNÍKU V MKP 

Navržená svařovaná konstrukce výměníku je převážně z plechu o tloušťce 8 mm a z plechu o 

tloušťce 20 mm pro díly, na kterých jsou plochy potřebné k obrábění. Pro kontrolu navržené 

konstrukce je použit software ANSYS, ve kterém je konstrukce zkontrolována při plném 

zatížení od palety s obrobkem. Provedený výpočet je pouze orientační pro hrubou kontrolu 

navržené konstrukce.  

Celý model se skládá z 39 dílu. Pro zjednodušení výpočtu byly z modelu odebrány 

všechny díry pro šrouby. Pro výpočet byly plechové díly zjednodušeny pomocí funkce  

Mid-Surface na plošné díly. Kormě 5 dílů, které jsou počítány jako těleso 3D těleso a jedná se 

o díly, na které působí síla nebo slouží jako podpora. Jednotlivé díly jsou mezi sebou spojeny 

kontaktem Bonded, který je zde použit jako náhrada svarového spoje.  

  

a) Zatěžující síly 
b) Umístění podpor na konstrukci 

Obr. 90) Zatěžující síly a umístěny podpor pro MKP výpočet 

Zatížení od palety s obrobkem o velikosti 200 kN působí na horních plochách označené 

červenou barvou na Obr. 90)a) v místě, kde ke konstrukci dosedá vedení pro paletu. Výměník 

je umístěn na 4 vozících valivého vedení, kde pro výpočet bylo na dosedacích  

plochách na Obr. 90)b) označených žlutými plochami, nastaveno nulové posunutí ve směru 

působící síly. Konstrukce je vyrobena z materiálu S235JP s mezí kluzu 235 MPa a modulem 

pružnosti 207 GPa a Poissnovým číslem 0,292. [32] [49] 

Nastavení sítě pro plechové prvky bylo ponecháno na programu. Na pěti 3D prvcích je 

síť vytvořena pomocí metody MultiZone s hexa prvky s alespoň dvěma prvky přes tloušťku 

materiálu. Velikost jednoho prvku byla zvolena 15 mm.  

 

 

 

 

 



 

116 

 

Největší deformace je ve středu působení zatěžujících sil na Obr. 91). Tato deformace 

se může lišit v reálném případě, protože přenos zatěžujících sil je pomocí vedení, které není do 

tohoto vypočtu zahrnuto. Naopak nejmenší posunutí je v okolí podpor. 

Maximální napětí je v okolí podpor zobrazeno na Obr. 92), kde je svařovaná konstrukce 

nejvíce namáhána. Matriál S235JR použitý na konstrukci vyhovuje, ale je třeba mít na paměti, 

že výše provedený výpočet je pouze orientační. 

 Z provedeného výpočtu byly také odečteny rekce v podporách, které byly použity pro 

návrh lineárního vedení v kapitole 11.10. Kdy zatížení předních vozíků lineárního valivého 

vedení na Obr. 90)b) označené podporami D,C je 58 440 N a zadních vozíků označených  

jako A,B je 41 510 N.  

 

Obr. 91) Výsledné celkové deformace na svařované konstrukci 

 

Obr. 92) Výsledné ekvivalentní napětí podle (von-Mises) na svařované konstrukce 
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13 POPIS KONTRUČNÍCH UZLŮ VÝMĚNÍKU 

Celkové rozměry navrženého výměníku bez krytování výměníku (DxŠxV)  

2,7 m x 1,7m x 1,3 m s celkovou hmotností 2 800 kg. Výsledná konstrukce výměníku 

s jednotlivými prvky bez krytování důležitých částí je na Obr. 93). Zakrytovaný výměník je na 

Obr. 94) krytování je vizualizovanou modrou barvou. Krytování plní dvě funkce: ochranu proti 

nečistotám vnitřní části a rozšiřuje plochu pro spad třísek od obrábění při výměně obrobku. 

Rozšířená plocha je lemována lemem ze dvou stran ze zadní a pravé strany. Levá strana není 

lemována, aby se třísky spadené na horní ploše daly jednoduše shrnout do nádoby nebo na 

dopravník vedle výměníku.  

 

Obr. 93) Výměník bez krytování a bez univerzální palety 

  

a) Krytování bez univerzální palety b) Krytování s univerzální paletou 

Obr. 94) Krytování výměníku 
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13.1 Navržená univerzální paleta 

Ze spodní strany univerzální palety je umístěno několik prvků zajišťujících správnou funkčnost 

systému na Obr. 95). V přední a zadní části palety je vytvořená drážka pro zapadnutí čepu na 

řetězovém mechanismu. Ve vodících plochách jsou umístěny broušené kalené ocelové desky, 

po niž se pohubují rolny na vedení. V každé drážce jsou 4 takové desky spojeny s paletou 

pomocí zapuštěných šroubů s vnitřním šestihranem. Na bocích vedení jsou umístěny rolny pro 

snadnější přesouvání palety detail vedení na Obr. 96). Posledním důležitým prvkem palety je 

umístění čtyř upínacích čepů Zero-poin systému.  

 

Obr. 95) Univerzální paleta pohled ze spodu  

 
 

a) Vedení palety na výměníku b) Vedení palety na otočném loži stroje 

Obr. 96) Detail vodících vedení palety 
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13.2 Čep na řetězovém mechanismu 

Pro přesun palety je na válečkovém řetězu umístěn čep k tomu určený na Obr. 97). Čep je 

k válečkovému řetězu připojen pomocí čtyř speciálně vyrobených spojovacích článků, které 

mají díru pro zasunutí čepu po osazení. Čep je umístěn v místě spojení řetězu, což také zajištují 

speciální spojovací články, které jsou zajištěny spojovacími čepy. Spojovací čepy jsou ve spod 

zajištěny závlačkami. Čep je ze spodní strany zajištěn hřídelovým pojistným kroužkem proti 

vypadnutí. 

 

Obr. 97) Uchycení čepu na válečkovém řetězu 
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13.3 Návrh krytování vedení výměníku 

Pro zamezení vniknutí třísek na lineární valivé vedení a na ozubený hřeben je navržena ochrana 

vedení hlavně pomocí krycích měchů, které zabrání vnikání nečistot na Obr. 98). Tyto měchy 

jsou použity pro krytování vedení mimo pracovní prostor stroje. U zadní výměny se výměník 

pohybuje v pracovním prostoru stroje, kde je krytování více zatěžováno od řezných kapalin a 

většího množství třísek od obrábění, je proto použito krytování teleskopickým krytem. Možným 

dodavatelem krytování je firma Hestego, která se touto problematikou zabývá. Teleskopický 

kryt je zkosen k jedné straně. Přívod energie do výměníku je zajištěn pomocí energetického 

řetězu pro vedení kabelů, který je také zakrytován.  

 

Obr. 98) Krytování vedení výměníku 
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14 ZHODNOCENÍ A DISKUZE 

Navržený způsob výměny umožnuje výměnu obrobku s paletou o celkové hmotnosti 20 t. 

Snahou při návrhu systému paletizace bylo dosáhnout co největší jednoduchosti, dále aby při 

daných hmotnostech byla reálná automatická výměna. Při návrhu systému paletizace dopadla 

téměř totožně varianta se zdvojeným pracovním prostorem, která by dosáhla stejného výsledku 

jako výsledek diplomové práce.  

 Na tuto práci by se dalo navázat návrhem snímačů použitých ve výměníku pro zajištění 

správné funkce systému. Dále pak detailním návrhem universální palety s analýzou v MKP se 

statickou analýzou a modální analýzou.  

Námi navržené jednotlivé části stroje jsou seskládány na Obr. 100) do jednoho celku. 

Kdy jsme ho barevně stylizovali do barev univerzity a pojmenovaly LTJM 20. Na tomto stroji 

by se dalo dále pokračovat v návrhu otočného stolu stroje, ukotvení stroje, návrhu dopravníků 

pro třísky, filtraci pro řeznou kapalinu, celkového opláštění stroje a ve všech elektrických 

částech potřebné pro správnou funkci takovéhoto obráběcího stroje.  

 

Obr. 100) Seskládané navržené části stroje 
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15 ZÁVĚR 

Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První společná část se zabývá návrhem frézovacího 

multifunkčního centra s vodorovnou osou vřetena a stanovení parametrů a byla vypracovávána 

spolu s Ľubomírem Vazovanem, Janem Rapčanem a Martinem Greplem. Před samotným 

návrhem obráběcího stroje byla provedena analýza trhu, kde uvedené stroje zastupují vždy 

určitou používanou kinematiku v praxi. Na základě provedené analýzy trhu byly zvoleny 

parametry stroje v kapitole 5.1. Při návrhu stroje bylo zpracováno pět možných variant řešení, 

pro výběr varianty byla použita vícekriteriální hodnotící metoda se slovním zhodnocením 

výběru, kdy byla vybrána varianta 5. Jedná o variantu vycházející ze strojů se spodním gantry. 

     Druhá část práce, která je již zpracovávána samostatně, se zabývá problémem 

paletizace u obráběcích strojů. Ze stanovených parametrů v první části musí navržená 

paletizace schopna automaticky vyměnit obrobek v pracovním prostotu stroje s celkovou 

hmotností obrobku 20 t včetně univerzální palety. Kdy největší možný průměr obrobku je 2,6 

m s výškou 2,5 m.  

Před samotným návrhem paletizace je vypracován přehled současného poznání a 

analýza řešení paletizace pro velké a hmotné obrobky používané v praxi. Při návrhu paletizace 

byly nejdříve zpracovány možné systémy paletizací v kapitole 9, které jsou možné pro zvolený 

stroj. V práci je zpracováno 5 možných variant systému paletizace. Kdy vybranou variantou je 

varianta 1 na základně stejné metody jako při výběru stroje a slovního zdůvodnění. Vybraná 

varianta se skládá ze dvou výměníků, které jsou umístěné naproti sobě.  

Na základě vybraného systému paletizace byly zpracovány 4 konstrukční varianty 

výměníku pro zvolený systém paletizace. Výběr varianty pro konečné zpracování byl proveden 

stejným způsobem jako v předešlých výběrech. Vybraná varianta je konstrukční varianta 

výměníku 1 s řetězovým mechanismem pro přetažení palety a pohonem výměníku pomocí 

ozubeného hřebenu a pastorku.  

U vybrané varianty je pomocí analytických výpočtů dimenzován válečkový řetěz 

mechanismu s označením 24B-2 dle ČSN 02 3311. Řetězový mechanismus je poháněn 

šnekovou převodovkou s asynchronním motorem. Kdy pro pohon hnacího řetězového kola je 

třeba velký kroutící moment s malými otáčkami. Navržený asynchronní motor je od firmy 

Siemens s označením 1LE1001-1CC0 se šesti poly a kroutícím momentem 30 N.m. Šneková 

převodovka je navržena od firmy ATEK s označením SL100 s převodovým poměrem 1:40.  

Další důležitou částí je dimenzování pohonu výměníku, který je řešen ozubeným 

hřebenem a pastorkem. Na základě provedených výpočtů určující velikost sil potřebných pro 

rozpohybování výměníku, je zvoleno řešení od firmy STOBER ve spoluprací s firmou Atlanta, 

která dodává planetové převodovky s pastorky a ozubené hřebeny v jednom celku. Kdy zvolený 

modul pastorku a hřebenu je 3 mm. Pro pohon tohoto systému byl zvolen synchronní 

servopohon od firmy Siemens s označením 1FT7066 s brzdou. Navržený servopohon je 

navržen na zatěžování ekvivalentním momentem typu zatížení S3 60 %, který má blízko k typu 

zatížení servomotoru pro pohon výměníku.  

Výsledné rozměry výměníku jsou (d x š x v) 2,7x1,7x1,3 m s celkovou hmotností 

konstrukce 2,8 t. Hlavní část výměníku je tvořena svařencem z ocelových plechů, kdy byl pro 

kontrolu proveden orientační pevnostní výpočet při plném zatížení pomocí MKP v programu 

ANSYS. Výsledný potřebný čas s operacemi je uveden v kapitole 11.11. 
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𝑛𝑠1[𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛] Otáčky 

𝑚𝑜𝑏𝑟20[𝑘𝑔] Hmotnost palety a obrobku 

𝑔[𝑚/𝑠2] Tíhové zrychlení 

𝑣𝑜𝑏𝑟1[𝑚] Výška obrobku 
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𝑀𝑧[𝑁. 𝑚] Moment od zatěžujících sil 
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𝐹𝑚𝑝[𝑁] Síla působící proti jednomu upínacímu modulu 
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𝐹𝑚𝑇[𝑁] Třecí síla mezi upínacím modulem a univerzální paletou 

𝑀𝑘𝑇[𝑁. 𝑚] Celkový přenášený kroutící moment třením 

𝑆𝑘[−] Poměr působících kroutících momentů  

𝐹𝑜𝑏𝑟[𝑁] Maximální síla od hmotnosti obrobku a palety 

𝑖𝑟[−] Počet rolen 

𝐹𝑅[𝑁] Zatěžující síla na jednu rolnu 

𝐸𝑜[𝑀𝑃𝑎] Ocel modlu pružnosti 

µ𝑜[−] Ocel Poissonův poměr 

𝑑𝑟 [𝑚𝑚] Průměr rolny 

𝑑𝑝 [𝑚𝑚] Poloměr plochy palety 

𝑙𝑠 [𝑚𝑚] Délka stykové hrany 

𝑏𝑟 [𝑚𝑚] Dotyková plocha podle Hertze 

𝑝𝐻𝑅[𝑀𝑃𝑎] Maximální Hertzův tlak 

𝜉[𝑚𝑚] Rameno valivého odporu 

𝑣𝑝[𝑚/𝑚𝑖𝑛] Zvolená rychlost palety 

𝑡𝑝[𝑠] Doba rozběhu na zvolenou rychlost 

𝑑𝑟𝑝[𝑚] Navržená roztečná kružnice řetězového kola 

𝑆𝑝𝑎𝑙[𝑚] Dráha pro přesun palety 

𝜂𝑙𝑘[−] Účinnost kuželíkových ložisek 

𝑖𝑟𝑣[−] Navržený počet rolen na jednom vedení 

𝐹𝑡𝑣[𝑁] Valivý odpor od vedení 

𝜂𝑐𝑅[−] Celková účinnost ložisek v rolnách 

𝑎𝑝 [
𝑚

𝑠2
] Zrychlení palety s obrobkem 

𝜔𝑟[𝑟𝑎𝑑/𝑠] Úhlová rychlost řetězového kol 

𝛼𝑟[𝑟𝑎𝑑/𝑠2] Úhlové zrychlení řetězového kola 

𝑛𝑟[𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛] Otáčky řetězového kola 

𝑠𝑟𝑝[𝑚] Dráha uražená při rozběhu a brždění 

𝑇𝑟𝑝[𝑠] Celkový čas pro přesun palety 

Jr[kg. m2] Redukovaný setrvačnosti řetězového kola 

𝑚𝑟𝑒[𝑘𝑔] Hmotnost řetězu 

𝐽𝑟𝑒𝑑𝑐[𝑘𝑔. 𝑚2] Celkový redukovaný moment setrvačnosti soustavy na výstupní hřídel 

převodovky 

𝑀𝑟𝑒𝑑𝑟[𝑁. 𝑚] Zatěžující moment od zrychlení 

𝑀𝑧𝑎[𝑁. 𝑚] Moment od zatížení 

𝑀𝑐𝑒𝑙[𝑁. 𝑚] Celkový moment působící na výstupní hřídel z převodovky 

𝑃𝑟[𝑊] Potřebný výkon pro pohon mechanismu 

𝜒[−] Činitel výkonu 
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φ[−] Součinitel pro řetězy 

μr[−] Činitel mazání 

𝑃𝐷𝑟[𝑊] Upravená hodnota výkonu 

𝐹𝐵𝑟[𝑁] Pevnost při přetržení 

𝑝𝑟𝑜𝑧[𝑚] Rozteč zubů 

𝑑2[𝑚𝑚] Průměr čepu válečkového řetězu 

𝑏2[𝑚𝑚] Vnější šířka vnitřního článku řetězu 

𝑧𝑟[−] Počet zubů ozubeného kola 

𝑎𝑧[𝑚𝑚] Navržená osová vzdálenost 

𝑌[−] Součinitel rázu 

𝜌𝑟[−] Zvolený součinitel na základě vzdálenosti os 

𝑝𝑑[𝑀𝑃𝑎] Dovolená tlak v kloubu řetězu 

𝜆𝑟[−] Součinitel tření pro řetězy 

𝑞𝑟[𝑘𝑔/𝑚] Hmotnost 1 m řetězu 

𝑃𝑘[𝑊] Korigovaný výkon pro kontrolní výpočty navrženého řetězu 

𝑑𝑟𝑜[𝑚] Roztečná kružnice řetězového kola 

𝑣𝑜𝑟[𝑚/𝑠] Obvodová rychlost řetězu 

𝐹𝑜[𝑁] Zatížení řetězu od korigovaného přenášeného výkonu 

𝐹𝑜𝑐[𝑁] Zatížení řetězu od vlastní hmotnosti 

𝐹𝑡𝑟[𝑁] Celková síla v řetězu 

𝑆𝑝𝑟[𝑚𝑚2] Plocha kloubu řetězu 

𝑝𝑝[𝑀𝑃𝑎] Výpočtový tlak v kloubu řetězu 

𝑝𝑑[𝑀𝑃𝑎] Dovolený tlak v kloubu řetězu 

𝑘𝑠[−] Součinitel statické bezpečnosti proti přetržení 

𝑘𝑑[−] Součinitel bezpečnosti proti přetržení při dynamickém zatížení 

𝑋𝑟[−] Počet článků na zvolené osové vzdálenosti 

𝑎𝑣[𝑚𝑚] Přepočítaná osová vzdálenost 

𝑃𝑚 = 3 000[𝑊] Výkon motoru 

𝑀𝑚 = 30[𝑁. 𝑚] Jmenovitý moment motoru 

𝑛𝑚[𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛] Otáčky motoru 

𝐽𝑚[𝑘𝑔. 𝑚2] Moment setrvačnosti motoru 

𝑖𝑝𝑠[−] Převodový poměr 

𝐽𝑝𝑟[𝑘𝑔. 𝑚2] Moment setrvačnosti převodovky ke vstupní hřídeli 

𝐽𝑟𝑒𝑑𝑚[𝑘𝑔. 𝑚2] Redukovaného moment setrvačnosti na hřídel motoru 

𝛼𝑚𝑟[𝑟𝑎𝑑/𝑠2] Úhlové zrychlení hřídele motoru 

𝑀𝑚𝑟[𝑁. 𝑚] Potřebný kroutící moment na hřídeli motoru 

𝑑ℎ1[𝑚𝑚] Rozměr na hřídeli 

𝑑ℎ2[𝑚𝑚] Rozměr na hřídeli 
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𝑑ℎ3[𝑚𝑚] Rozměr na hřídeli 

𝑑ℎ4[𝑚𝑚] Rozměr na hřídeli 

𝑟𝑐1[𝑚𝑚] Rozměr na hřídeli 

𝑙ℎ1[𝑚𝑚] Rozměr na hřídeli 

𝑙ℎ2[𝑚𝑚] Rozměr na hřídeli 

𝑙ℎ3[𝑚𝑚] Rozměr na hřídeli 

𝑙𝑐1[𝑚𝑚] Rozměr na hřídeli 

𝐹𝑟ℎ[𝑁] Radiální síla působící na hřídel 

𝐹𝑎ℎ[𝑁] Axiální síla od hmotnosti řetězového kola a polovinou hmotnosti řetězu 

𝐹𝐴𝑋[𝑁] Reakce ve vazbě A 

𝐹𝐴𝑌[𝑁] Reakce ve vazbě A 

𝐹𝐵𝑌[𝑁] Reakce ve vazbě B 

𝑀𝑜𝑐[𝑁. 𝑚] Ohybový monet ve kritickém místě 

𝛼𝑜ℎ[−] Součinitel koncentrace napětí pro ohyb 

𝛼𝑡ℎ[−] Součinitel koncentrace napětí pro krut 

√𝑎[−] Heywoodov parametr 

𝛽𝑜ℎ[−] Součinitele vrubu pro ohyb 

𝛽𝑡ℎ[−] Součinitel vrubu pro krut 

𝑘𝑎ℎ[−] Součinitel vlivu jakosti povrchu 

𝑘𝑏ℎ[−] Součinitel vlivu velikosti tělesa 

𝑘𝑐ℎ[−] Součinitel vlivu způsobu zatěžování 

𝑘𝑑ℎ[−] Součinitel vlivu teploty 

𝑘𝑒ℎ[−] Součinitel spolehlivosti pro 95% 

𝑘𝑓ℎ[−] Součinitel zahrnující další vlivy 

𝜎𝑐𝑜[𝑀𝑃𝑎] Mez únavy zkušební tyče 

𝜎´𝑐𝑜[𝑀𝑃𝑎] Korigovaná mez únavy v kritickém místě 

𝑘ℎ𝑐1[−] Součinitel bezpečni k meznímu stavu únavy podle Gerberova kritéria 

s teorií HMH 

𝑡1𝑝[𝑚𝑚] Hloubka drážky pro pero v řetězovém kole 

𝑡𝑝[𝑚𝑚] Hloubka drážky pro pero v hřídeli 

𝑏𝑝[𝑚𝑚] Šířka pera 

𝑃𝐷ℎ[𝑀𝑃𝑎] Dovolený tlak pro ocel v drážce pro pero 

𝑅𝑒ℎ[𝑀𝑃𝑎] Mez kluzu ocele 11 600 

𝑘𝑝𝐷[−] Součinitel vlivu zatížení drážek v náboji perového spoje 

𝐹ℎ𝑟[𝑁] Síla působící na bok jednoho pera 

𝑃𝐷𝑝[𝑀𝑃𝑎] Dovoleny tlak pro ocel v náboji drážce pro pero se střídavým zatížení a 

malými rázy 

𝑙𝑝[𝑚𝑚] Vypočítaná délka pera z otlačení 
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𝜏𝑒𝑝[𝑀𝑃𝑎] Dovolené napětí ve střihu 

𝜏𝑝[𝑀𝑃𝑎] Střihové napětí v jednom peru od zatížení 

𝜏ℎ𝑝[𝑀𝑃𝑎] Kontrola hřídele na krut 

𝜏𝑒ℎ[𝑀𝑃𝑎] Dovolené napětí ve střihu pro materiál hřídele 

𝑚𝑣[𝑘𝑔] Hmotnost výměníku 

𝑟𝑣𝑝[𝑚] Poloměr pastorku hřebenu 

𝑓𝑣[−] Součinitel tření na vodících plochách 

𝑡𝑣𝑟[𝑠] Čas rozběhu a zastavení 

𝑣𝑛[𝑚/𝑚𝑖𝑛] Rychlost výměníku s paletou 

𝑣𝑢[𝑚/𝑚𝑖𝑛] Rychlost výměníku bez palety 

𝑡𝑣𝑢[𝑠] Čas rozběhu bez palety 

𝑠𝑐𝑒𝑙𝑝[𝑚] Délka dráhy při přední výměně 

𝑠𝑐𝑒𝑙𝑧[𝑚] Délka dráhy při zadní výměně 

𝑎𝑣[𝑚/𝑠2] Lineární zrychlení výměníku 

𝛼𝑣𝑝[𝑟𝑎𝑑/𝑠2] Uhlové zrychlení pastorku 

𝑀𝐺𝑇[𝑁. 𝑚] Moment od působících třecích sil na hřídel pastorku 

𝐽𝑟𝑒𝑑𝑣𝑝[𝑘𝑔. 𝑚2] Redukovaný moment soustavy na hnací pastorek 

𝑀𝑝𝑑𝑦𝑛[𝑁. 𝑚] Zatěžující moment od zrychlení působící na pastorek 

𝑀𝑣𝑐[𝑁. 𝑚] Celková zatěžující moment 

𝑠𝑣[𝑚] Dráha uražená při rozběhu a brždění 

𝑇𝑣𝑝[𝑠] Celková doba pohybu při výměně z předu 

𝑀𝑣𝑒𝑘𝑣[𝑁. 𝑚] Ekvivalentní moment 

𝐹𝑎𝑝[𝑁] Síla působící tečně na pastorek pro návrh hřebenu a pastorku 

𝐽𝑚𝑣[𝑘𝑔. 𝑚2] Redukovaný moment setrvačnosti motoru s brzdou 

𝐽𝑝𝑣[𝑘𝑔. 𝑚2] Redukovaný moment převodovky na vstupní hřídel 

𝑖𝑝𝑣[−] Převodový poměr převodovky 

𝑀𝑚𝑣[𝑁. 𝑚] Moment na hřídeli motoru 

𝜔𝑣𝑝[𝑟𝑎𝑑/𝑠] Úhlová rychlost pastorku pro rychlost bez zatížení 

𝑛𝑚𝑝[𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛] Otáčky hřídele servomotoru bez zatížení 

𝑃𝑝𝑟[𝑁] Zatížení předních vozíků valivého vedení 

𝑃𝑝𝑧[𝑁] Zatížení zadních vozíku valivého vedení 

𝐶𝑜𝑣[𝑁] Statické zatížení valivého vedení 

𝐶𝑑𝑦𝑛𝑣[𝑁] Dynamické zatížení valivého vedení 

𝑓𝑠𝑙[−] Statická konstrukční bezpečnost navrženého valivého vedení 

𝐿𝑘𝑚[𝑘𝑚] Životnost vedení v km 
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18 SEZNAM PŘÍLOH 

Přílohy na CD 

- Diplomová práce v pdf formátu 

- 3D model sestavy ve formátu step a iges s názvem Celkova sestava vymenik 

- Exel soubor s pomocnými výpočty  

- Výpočtová zpráva z programu MathCAD Prime 3.1 formátu pdf 

- STOBER pohon 

- CZ retezy vypocet 

- Prospekt od firmy Mazak s názvem mazak integrex_eV 

- Mazak  

- Výkresová dokumentace: 

o Sestava výměník    MV20-00-00 

o Hnací hřídel   MV20-00-08 

o Hnací řetězové kolo  MV20-00-07 

o Základ výměníku   MV20-00-02 

o Vedení palety výměník  MV20-00-01 

o Výměník základní svařenec MV20-01-00  
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